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Saatteeksi 

 
 
 
 

Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus noudattaa opetusministeriön ja Valtiokonttorin ohjeistamaa 
linjaa. Opetusministeriön malli tilinpäätöksestä yliopistoille on otettu huomioon kertomusta laadittaessa.  

Toimintakertomuksen kokoamisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet taloussuunnittelupäällikkö Ca-
milla Elander (kvestuuri), suunnittelija Tarja Hallikainen (sihteeri, suunnittelu ja yhteiskuntasuhteet), suunnittelija 
Kari Huittinen (hallintopalvelut), sovellussuunnittelija Lauri Jokipii (kehittämisosasto, opiskelijarekisteri), suunnitte-
lujohtaja Jussi Karvinen (hallintovirasto, suunnittelu ja yhteiskuntasuhteet), yhteyspäällikkö Hellevi Majander (hal-
lintovirasto, suunnittelu ja yhteiskuntasuhteet), tiedottaja Elina Mattila-Niemi (viestintäosasto), kehittämispäällikkö 
Päivi Pakkanen (kehittämisosasto, opintoasiat), henkilöstöasiantuntija Ilkka Pekkarinen (henkilöstö- ja lakiasiain 
osasto), suunnittelija Anu Siikaniva (kehittämisosasto, opintoasiat), lakimies Elina Tuisku (henkilöstö- ja lakiasiain 
osasto), tutkimushallinnon päällikkö Sipo Vanhanen (kehittämisosasto, tutkimusasiat), laatupäällikkö Aimo Virta-
nen (puheenjohtaja, suunnittelu ja yhteiskuntasuhteet) ja yliarkkitehti Eija Vuori (tekninen osasto). Toimintakerto-
muksen tilinpäätösosuudesta vastaa kvestori Ilkka Hyvärinen. Useat muut hallintoviraston, Avoimen yliopiston ja 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian virkamiehet sekä harjoittelukoulujen rehtorit ovat olleet mukana laati-
massa kertomuksen tekstejä ja kokoamassa siihen aineistoa. 

Konsistori hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 11.3.2009. 

Lisätietoja antavat raportointiryhmän jäsenet kukin osuudestaan sekä kokonaisuudesta Aimo Virtanen, puh.  
(09) 191 22319 ja Tarja Hallikainen, puh. (09) 191 23126. Kaikkien sähköpostiosoite on muotoa  
etunimi.sukunimi@helsinki.fi.
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1  Toimintakertomus  

1.1  Johdon katsaus 

1.1.1 Yliopiston toiminta-ajatus ja      
organisaatio 

Helsingin yliopisto on yksi maailman johtavia moder-
neja tutkimusyliopistoja ja samalla Suomen vanhin ja 
monitieteisin yliopisto. Se perustettiin Turkuun vuon-
na 1640 ja siirrettiin Helsinkiin vuonna 1828.  

Helsingin yliopisto on Suomen monipuolisin sivistyk-
sen ja henkisen uudistumisen instituutio, joka luo 
uutta tieteellistä ajattelutapaa ja tietoa kansainväli-
sesti korkeatasoisen tutkimuksen, tutkimukseen pe-
rustuvan opetuksen ja yhteistyön kautta sekä välittää 
niitä suomalaiseen yhteiskuntaan sen hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. Yliopisto profiloituu erityisesti tutkimuk-
seen ja tutkijankoulutukseen.  

Tiedekuntia on neljällä kampuksella (Keskusta, Mei-
lahti, Kumpula, Viikki) yhteensä yksitoista: teologinen, 
oikeustieteellinen, lääketieteellinen, humanistinen, 
matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, biotie-
teellinen, käyttäytymistieteellinen, valtiotieteellinen, 
maatalous-metsätieteellinen ja eläinlääketieteellinen 
tiedekunta. 

Yliopisto on kaksikielinen ja toimii Helsingin lisäksi 20 
paikkakunnalla. Tutkinto-opiskelijoita on 35 000 ja 
henkilöstöä 8 000. Yliopistossa suoritetaan vuosittain 
5 000 tutkintoa, joista tohtorintutkintoja 470. Aikuis-
koulututukseen osallistuu vuosittain 60 000 aikuis-
opiskelijaa.  

Yliopisto keskittyy korkeatasoiseen tieteelliseen tut-
kimukseen ja tutkijankoulutukseen. Tieteellinen tutki-
mus on yliopisto-opetuksen perusta. Yliopisto palve-
lee toiminnallaan ihmisen tiedonhalua ja tarvetta ke-
hittyä sekä yhteiskunnan kehittämistä ja elinkei-
noelämää.  

Yliopistolla on monipuoliset kansainväliset yhteydet. 
Sillä on noin 80 yhteistyösopimusta eri maanosien 
yliopistojen kanssa. Yliopiston tutkijat ovat paljon 
käytettyjä asiantuntijoita kansainvälisissä tieteellisissä 
yhteisöissä, tapaamisissa ja julkaisuissa. Yliopisto on 
Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liiton (Lea-
gue of European Research Universities, LERU) jä-
sen. 

Keväällä 2007 kautensa aloittanut pääministeri Matti 
Vanhasen II hallitus pani alulle yliopistolain uudistuk-
sen, jonka tavoitteena on muuttaa yliopistot valtion 
tilivirastoista julkisoikeudellisiksi laitoksiksi. Tulevilla 
yliopistoilla on nykyistä suurempi taloudellinen auto-
nomia, mutta valtio edelleen rahoittaa niiden perus-
toimintoja. Valtioneuvoston linjausten mukaan yliopis-
tot saavat työnantaja-aseman ja henkilöstön vir-
kasuhteet muuttuvat työsopimussuhteiksi. Yliopisto-
jen hallinto- ja johtamisjärjestelmiä uusitaan lisäämäl-
lä hallitukseen ulkopuolisia jäseniä. Hallitus antoi 
uuden yliopistolain eduskunnalle 20.2.2009 (HE 

7/2009), ja sen on määrä tulla voimaan vuoden 2010 
alusta. Suomen yliopistoilla on näin ollen edessään 
murroskausi, jonka monien avoimien yksityiskohtien 
käsittely edellyttää yhteisiä päätöksiä ja ponnistuksia.  
 

1.1.2 Yliopistouudistukseen valmistau-
tuminen 

Vuoden alussa yliopisto aloitti valmistautumisen uu-
den yliopistolain voimaantuloon ja oikeusaseman 
muutokseen julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Koska 
uudistus nähtiin erityisesti mahdollisuutena parantaa 
tutkimuksen ja opetuksen edellytyksiä, suunnitteluun 
kiinnitettiin laaja joukko vastuullisissa tehtävissä ole-
via eri toiminta-alueiden asiantuntijoita, johtajia, opis-
kelijoita ja järjestöedustajia.  

Työtä tehtiin rehtorin kutsusta 12 projektiryhmässä. 
Ryhmät kävivät läpi tehtäväalueeseensa kuuluvat 
asiat uudistuksen näkökulmasta. Koko hankkeen 
ohjausryhmänä toimii rehtorin johtama yliopiston joh-
toryhmä. Vararehtoreiden johdolla tutkimuksen, ope-
tuksen, yhteiskuntasuhteiden, ruotsinkielisten toimin-
tojen sekä henkilöstöasioiden valmistelu integroitiin 
vuosien 2010 - 2012 strategian valmisteluun. Muissa 
ryhmissä valmisteltiin rakenteiden ja talouden sel-
keyttämistä, johtamisjärjestelmän vahvistamista, hal-
linto- ja tukipalvelujen laatua ja niihin liittyviä yhteis-
työhankkeita, henkilöstön asemaa, urakehitystä ja 
hyvinvoinnin tukemista sekä tila- ja kiinteistöasioita. 
Syksyllä perustettiin normiryhmä, joka on huolehtinut 
yliopiston johtosääntövalmistelusta.  

Kiireellisimmiksi asioiksi nousivat kasvava taloudelli-
nen vastuu, taloudesta vastaavien yksiköiden määrit-
tely, talouden ohjaus, rahoitusmalli ja taloudellisen 
asiantuntemuksen lisääntyvä tarve. Projektiryhmien 
yhteinen käsitys oli, että yliopiston rakenne on nykyi-
sellään liian pirstaleinen ja johtajilta puuttuu vastuun-
kantamisen edellytykset. Lisäksi johtajaksi valikoitu-
minen nykyisellä menettelytavalla todettiin liian sat-
tumanvaraiseksi ottaen huomioon uuteen oikeus-
asemaan liittyvä taloudellinen vastuu.  

Työryhmien työn ja ehdotuksista käydyn keskustelun 
pohjalta konsistori päätti 12.11.2008 lähes yksimieli-
sesti yliopistouudistuksen organisaatiorakennetta ja 
johtamista koskevat periaatelinjaukset.   

Keskeiset muutokset 

Keskeisin rakenteeseen vaikuttava periaatelinjaus 
koski talouden vastuuyksiköiden kokoa. Vastuuyksi-
kön vähimmäisbudjetin tulee jatkossa olla noin 5 milj. 
euroa, joka sisältää myös täydentävän rahoituksen. 
Yksikössä on yleensä vähintään 10 professuuria tai 
tutkimusjohtajan tehtävää. Talouden vastuuyksiköitä 
ovat laitos, erillislaitos sekä tiedekunta, jossa ei ole 
laitoksia. Todettiin, että talouden vastuuyksikön ei 
tarvitse olla identtinen opetuksesta ja tutkimuksesta 
vastaavan yksikön kanssa, mikä mahdollistaa esi-
merkiksi tiedekuntien yhteiset laitokset. Sallimalla 
rakenteiden monimuotoisuus uudistusta voitiin alkaa 
toteuttaa toiminnan ehdoilla. Käytännössä päätös 
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tarkoitti runsaan 40 taloudellista vastuuta kantavan 
yksikön muodostamista nykyisten lähes sadan laitok-
sen ja yksikön sijaan.  

Suuremmat laitokset ja yksiköt antavat paremmat 
mahdollisuudet paitsi talouden hallintaan ja voimava-
rojen tehokkaampaan ja joustavampaan käyttöön, 
myös uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, monitietei-
syyteen ja tieteidenvälisyyteen opetuksessa ja tutki-
muksessa. Täydentävän rahoituksen sisällyttäminen 
budjettiin kiinnittää tutkimushankkeet ja ryhmät entis-
tä tiiviimmin tiedekuntaan ja laitokseen. Tutkimus-
ryhmän, -hankkeen tai -verkoston vastuulliset johta-
vat tutkijat vastaavat paitsi tutkimuksesta myös talou-
desta ja tutkimusryhmän osallistumisesta opetuk-
seen. Johtamisen vahvistamiseksi nykyisin vaaleilla 
valittavat yliopiston rehtori, dekaanit ja laitosten johta-
jat valitaan jatkossa hakumenettelyyn perustuen. 

Johtajilta edellytetään kokemusta paitsi tutkimuksesta 
ja opetuksesta myös johtamistaitoa. Lisäksi edellyte-
tään, että tehtävässään dekaanit tukevat rehtoria ja 
laitosten johtajat dekaania yliopistokokonaisuuden 
strategisen johtamisen vahvistamiseksi.  

Lakiluonnoksen mukaan rehtorin valinnasta tekee 
päätöksen hallitus. Yliopiston päätöksen mukaan 
rehtori valitsee 1-3 tiedekunnan esittämästä ehdok-
kaasta dekaanin ja dekaani laitosneuvoston esittä-
mästä 1-3 ehdokkaasta laitoksen johtajan. Sekä reh-
tori että dekaani voivat palauttaa ehdotuksen. Haku-
menettely avaa mahdollisuuden rekrytointiin myös 
yliopiston ulkopuolelta.  

Periaatepäätösten pohjalta tiedekunnat aloittivat val-
mistelun siten, että rakenteelliset muutokset voitaisiin 
toteuttaa ja kaikki uutta yliopistoa koskevat päätökset 
tehdä vuoden 2009 aikana. 
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1.2  Vaikuttavuus  

1.2.1  Toiminnan vaikuttavuus  

1.2.1.1     Tutkimustoiminta 
 
Yliopiston tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset vaiku-
tukset ovat moniulotteisia. Perustutkimuksen tulos-
ten vaikutukset tulevat usein esille vasta pitkällä 
aikajänteellä. Yliopisto on laaja-alaisessa ja aktiivi-
sessa vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä 
kanssa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Yliopisto osal-
listuu kansallisen ja alueellisen innovaatiojärjestel-
män kehittämiseen yhteistyökumppaneinaan tutki-
muslaitokset, yritykset, julkinen sektori ja aluetoimi-
jat. Esimerkkejä monimuotoisista tutkimuksen vaikut-
tavuuskanavista ovat tieteellinen tutkimus tutkinto-
koulutuksen perustana yhtä hyvin kuin yliopisto-
opettajien laatimat koulujen oppikirjatkin.  

Helsingin yliopisto profiloituu erityisesti tutkimukseen 
ja jatkokoulutukseen. Yliopiston tärkeimpiä kehittä-
miskohteita ovat tutkimuspohjainen opetus, tutkija-
koulutus ja tutkijanura sekä tutkimuksen laatu, moni-
tieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja tutkimuksen kan-
sainvälistymisen tukeminen, tutkimustulosten hyö-
dyntäminen ja tutkimusetiikkaan panostaminen. Hel-
singin yliopisto on ollut Euroopan tutkimusyliopisto-
jen liiton (LERU) jäsen vuodesta 2002.  

Yliopistossa harjoitettava tutkimus ja koulutus mer-
kitsevät tärkeää panosta toiminnan vaikuttavuudes-
sa. Niitä tarkastellaan lähemmin toiminnan tehok-
kuuden ja tuotosten kautta tämän katsauksen luvuis-
sa 1.3 ja 1.4. Pitkän aikavälin yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden ohella yliopistoilta edellytetään aiempaa 
enemmän huomiota tutkimustuloksiin ja –löydöksiin 
perustuvien keksintöjen tehokkaampaan  hyödyntä-
miseen. Helsingin yliopisto on panostanut innovaa-
tiotoimintaansa huomattavasti uusiutuneen lainsää-
dännön vähimmäisvaatimuksia enemmän. 
 
Osaamisen siirto 

Tutkimustoimintaan pohjautuvat innovaatiot 

Yliopisto on tarjonnut innovaatiopalveluja tutkijoille 
vuodesta 2001 lähtien. Tutkimus- ja innovaatio-
palveluissa noin kuusi henkilötyövuotta kohdentuu 
välittömään teknologian siirtoon ja tutkimustulosten 
kaupallistamiseen, osin Tekesin tuella. Helsingin 
yliopiston innovaatio-ohjelma vuosille 2007–2009 
linjaa yliopiston asemaa kansallisessa innovaatiojär-
jestelmässä sekä yliopiston tavoitteita ja periaatteita 
tutkimustulosten kaupallisessa hyödyntämisessä. 
Yliopiston tuottamat innovaatiotoiminnan tukipalvelut 
kohdistuvat erityisesti kannustavan innovaatiokult-
tuurin edistämiseen, erityisesti nuorten tutkijoiden 
aktivointiin sekä innovaatioiden tunnistamiseen ja 
kaupallisen potentiaalin alustavaan arviointiin. Lisäk-
si yliopisto tukee keksintöjen jatkokehittämistä erik-
seen päätettävissä tapauksissa.  Helsingin yliopisto 

on käyttänyt oikeuttaan ottaa oikeudet tutkimuksessa 
syntyneisiin keksintöihin harkiten ja käyttää mm. 
teknologiansiirtoyritystä Licentia Oy:tä (osakkuusyh-
tiö) life-science -alueen kaupallistamisprosesseissa.  

Helsingin yliopisto on rahoittanut tutkimuksesta syn-
tyviä alkavia yrityksiä rahastojensa kautta suoraan 
tai pre-seed –vaiheen pääomarahastoihin tehtyjen 
sijoitusten kautta. 

Keskeisenä tukitoimena keksintöjen ja liiketoimintai-
deoiden edistämisessä on edelleen Tekesin TULI-
rahoitus (Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelma), 
joka mahdollistaa erilaisten asiantuntijapalveluiden 
ostamisen keksintöjen ja liiketoimintaideoiden kau-
pallisen potentiaalin arvioimiseen. Vuodesta 2008 
Helsingin yliopiston koordinoimaan HelsinkiTULI 
projektiin osallistuvat Kansanterveyslaitos (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos) sekä Ilmatieteen laitos. 
Pääkaupunkiseudun TULI-projektien ohjausryhmät 
on yhdistetty. Yhteistyön ja osaamisen kehittämises-
sä on kuitenkin vielä paljon haasteita. 

Vuonna 2008 yliopiston piirissä innovaatiotoiminnan 
edistymistä kuvaavat seuraavat luvut: 

- Patenttihakemukset 7 kpl 
- Keksintöilmoitukset 41 kpl 
- Yliopiston ottamat oikeudet keksintöön 4 kpl 
- Hyväksytyt rekisteröintipäätökset 0 
- Toteutuneet lisensoinnit 6 (HY 1 ja Licentia 5). 
 
Yrittäjyyden edistäminen 

Yliopisto pitää oman henkilöstönsä harjoittamaa 
yritystoimintaa myönteisenä asiana. Tavoitteena on 
edistää yliopiston ja elinkeinoelämän välistä vuoro-
vaikutusta, tehostaa tutkimustulosten kaupallista 
hyödyntämistä, lisätä tutkijoiden liikkuvuutta sekä 
auttaa alkuun tutkimuslähtöisiä yrityksiä. Tässä toi-
minnassa yliopisto noudattaa tasapuolisuutta tutkijoi-
ta kohtaan, kilpailuoikeudellisia periaatteita sekä 
normaaleja korvausperusteita. Yliopisto edellyttää, 
että yritystoiminta käynnistetään ja sitä toteutetaan 
yliopiston toimintaperiaatteiden ja yhteisesti sovittu-
jen menettelytapojen mukaisesti. Helsingin yliopisto 
järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa tutkimus-
lähtöisille uusyrityksille kampuspohjaisesti yritys-
hautomotiloja ja uusyrittäjien vaatimia asiantuntija-
palveluita. 
 
Välittäjäorganisaatiokumppanuudet 

Innovaatioiden kaupallistamisessa tavallisimpia vaih-
toehtoja ovat lisensointi, oikeuksien myynti tai kek-
sinnön varaan perustettava yritys. Helsingin yliopis-
ton teknologiansiirron osakkuusyhtiö Licentia Oy:n 
sopimuskumppani Dyax Co. (Cambridge, Mass, 
USA), teki 2008 Sanofi-Aventis -lääkeyhtiön kanssa 
lisenssisopimuksen vasta-aineteknologiasta. Keksin-
tö on alun perin tehty Helsingin yliopistossa ja Licen-
tia Oy on lisensoinut Tie-1 reseptorin tunnistavan 
vasta-aineen oikeudet Dyax-yhtiölle. Edelleenlisen-
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soinnilla on merkittävä taloudellinen vaikutus Licenti-
alle ja sen yhteistyöverkostolle. 

Vuoden 2008 lopulla Helsingin yliopisto solmi kump-
panuussopimuksen IP-Finland Oy:n kanssa yritysai-
hioiden tehokkaamman tunnistamisen ja yritystoi-
minnan käynnistämisen edistämiseksi. Helsinki 
Science and Business Park (HBSP) toimii kiinteässä 
yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa auttamalla 
akateemisesta tutkimuksesta syntyvien innovaatioi-
den kaupallistamisessa hautomotoiminnan avulla 
sekä edistämällä uusien startup-yritysten syn-
tyä. Tällä hetkellä HBSP:n toiminta on keskittynyt 
Helsingin yliopiston bio- ja lääketieteen kampusalu-
eille, Viikin biotieteiden kampukselle ja Meilahden 
lääketieteelliselle kampukselle.  

Culminatum Ltd Oy on merkittävä pääkaupunkiseu-
dulla toimiva alueellinen kehittämisyhtiö, jonka omis-
tajiin yliopisto kuuluu. Culminatumin tärkeimmät teh-
tävät liittyvät seudun innovaatiostrategian ja osaa-
miskeskusohjelman 2007–2012 toimeenpanoon. 

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivista välittäjä-
organisaatioista yliopiston tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy, 
Kouvolassa toimiva Kasarminmäen osaamiskeskus 
sekä Seinäjoella toimiva Teknologia- ja innovaa-
tiokeskus Frami. 

Helsingin yliopistoon sijoitettu viiden yliopiston erillis-
laitos IPR University Center edistää tutkimustietoon 
perustuvaa teollis- ja tekijänoikeudellista osaamista 
ja tutkijoiden tiedontason nostamista. Keskus edistää 
merkittävällä tavalla tutkimuskäytäntöjen ja sopimus-
ehtojen kehittämistä uudessa ympäristössä, niin että 
tutkimusyliopiston perustehtävät voidaan turvata. 
 
 
1.2.1.2 Koulutus 
 
Yliopiston vaikuttavuuden keskeisin ja välittömin 
kanava on koulutus eli työelämään sijoittuvat kandi-
daatit, maisterit ja tohtorit. Kandidaatin tutkintoja 
suoritettiin vuonna 2008 yhteensä 3 905, ylempiä 
korkeakoulututkintoja 4 442 ja tohtorin tutkintoja 466. 

Tutkintoon johtavan koulutuksen ohella yliopisto 
edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia erilai-
sin vaihtoehdoin.  Elinikäinen oppiminen ymmärre-
tään yliopistossa jatkumona, joka pitää sisällään 
tutkintoon johtavan koulutuksen eri tasot (kandidaat-
ti- ja maisteriopinnot sekä tieteelliset ja ammatilliset 
jatkotutkinnot), avoimen yliopisto-opetuksen (Ikäih-
misten yliopiston toiminta mukaan luettuna) sekä 
aikuiskoulutusyksiköiden harjoittaman täydennys-
koulutus-, innovaatio-, tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan. Elinikäistä oppimista tukevat henkilöstökoulu-
tus, kielipalvelut, alumnitoiminta, vapaan sivistystyön 
toimikunnan organisoima toiminta, yhteistyö koulujen 
kanssa (LUMA- ja AinO-keskukset) sekä yliopiston 
kirjastojen toiminta. 
 
 
 

Yliopistosta työelämään 

Helsingin yliopisto seuraa tutkinnon suorittaneiden 
työllistymistä vastavalmistuneilta kerättävällä opinto- 
ja työelämäpalautekyselyllä sekä viiveellä tehtyjen 
uraseurantakyselyiden avulla. Kyselyt tuottavat pa-
lautetietoa opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi. 
Valmistumishetken sijoittumistietoja on kerätty vuo-
desta 2004 alkaen ja vuoden 2008 raportti julkais-
taan keväällä 2009. Sijoittumisselvityksiä toteutetaan 
myös tiedekunnissa ja laitoksilla. Lisäksi määrällistä 
sijoittumistietoa seurataan Tilastokeskuksen sijoittu-
mispalveluaineiston avulla. 

Syksyllä 2008 valmistui yliopistossa toimivan sovel-
tavien biotieteiden tutkijakoulun (ABS-tutkijakoulu) 
teettämä survey-tutkimus vuosina 1995–2007 väitel-
leiden tohtoreiden työmarkkinatilanteesta. 

Vuoden 2008 aikana valmistui kaksi uraseurantatut-
kimusta, jotka tehtiin yhteistyössä yliopistojen ura- ja 
rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston kanssa 
osana uraseurantahanketta. 

• Tohtorien uraseuranta. Vuosina 2004–2005 
Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suoritta-
neiden sijoittuminen työmarkkinoille. (Haapakor-
pi ja Paasto, 2008). 

• Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat 
työmarkkinoilla. Vuonna 2002 Helsingin yliopis-
tossa ylemmän korkeakoulututkinnon, far-
maseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suo-
rittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi 
vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen (Haapa-
korpi ja Paasto, 2008)  

Uusi uraseurantakysely käynnistettiin syksyllä 2008. 
Kohteena olivat vuonna 2003 ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tut-
kinnon suorittaneet. Kyselyyn osallistui Helsingin 
yliopiston lisäksi 17 muuta yliopistoa. Uraseurannan 
tulokset valmistuvat vuoden 2009 aikana.  

Aarresaari-verkosto tuotti kaksi tutkimusta uraseu-
rantakyselyjen aineistoista. Ensimmäinen tehtiin 
yhteistyössä opetusministeriön kanssa: Tohtorien 
varhaiset urat työmarkkinoilla ja tohtorikoulutuksen 
merkitys työelämässä. (Haapakorpi, 2008). Tutki-
muksen kohteena olivat vuosina 2004–2005 tohtorin 
tutkinnon suorittaneet yhdeksässä yliopistossa. Toi-
nen tutkimus tehtiin yhteistyössä Akavan kanssa: 
Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia. (Sainio, 2008). Tut-
kimuksen kohteena olivat vuonna 2001 ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneet 
kandidaatit neljässätoista yliopistossa.  
 
Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta 
 
Tilastokeskuksen aineiston mukaan Helsingin yli-
opistossa vuosina 2002–2006 tutkinnon suorittaneis-
ta (maassa asuvat yhteensä 17 596) oli vuonna 
2006 työllisinä 84,6 %, työttöminä 2,9 %, päätoimisi-
na opiskelijoina 7,5 % sekä muun toiminnan piirissä 
4,9 % (mm. varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, eläke-
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läiset, kotitaloustyötä tekevät). Tutkinnon suoritta-
neiden työttömyys vähentyi hieman eli koko yliopis-
ton tasolla 0,5 prosenttiyksikköä verrattuna Tilasto-
keskuksen vuoden 2005 aineistoon. Tohtorin tutkin-
non suorittaneissa oli eniten työttömiä (3,5 %). Vähi-
ten työttömiä (1,4 %) oli alemman korkeakoulutut-
kinnon suorittaneissa. 

Kuvaajassa 1 on esitetty Helsingin yliopistossa edel-
tävänä kolme- ja puolivuotiskautena tutkinnon suorit- 

taneiden työttömyys koulutusasteen mukaan vuosina 
2000–2001, edeltävänä viisivuotiskautena vuonna 
2002, edeltävänä neljä- ja puolivuotiskautena vuon-
na 2003 sekä edeltävänä viisivuotiskautena vuosina 
2004–2006. 

 
Kuvaaja 1  Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste 
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1997-31.7.2000 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2000 1998-31.7.2001 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2001
1998-2002 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2002 1999-31.7.2003 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v.2003
2000-2004 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2004 2001-2005 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2005
2002-2006 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2006  

Lähde: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu (aineistot vuosilta 2/2002, 2/2003, 2/2004, 2/2005, 3/2006, 5/2007, 
5/2008) 
 
Tilastokeskuksen sijoittumisaineistolla tehdyssä 
2002–2006 tutkinnon suorittaneiden työttömien mää-
rän vertailussa Helsingin yliopisto sijoittui hyvin. 
Maan kaikissa yliopistoissa tutkinnon suorittaneita oli 
vuonna 2006 työttöminä 3,7 % ja Helsingin yliopis-
tossa 2,9 %. Yhdellätoista yliopistolla oli suurempi ja 
seitsemällä pienempi työttömyysprosentti kuin Hel-
singin yliopistolla. Kaikissa yliopistoissa ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneista työttöminä oli 4,1 
% ja Helsingin yliopistossa 3,2 %.  

Helsingin yliopistossa tehtyjen uraseurantatutkimus-
ten tulosten mukaan työelämään sijoituttiin hyvin. 
Vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneista oli syksyllä 2007 työttöminä 1,6 % ja vuosi-

na 2004–2005 tohtorin tutkinnon suorittaneista oli 
keväällä 2007 työttöminä 2,5 %. 

Kuvaajassa 2 on esitetty Helsingin yliopistossa vuon-
na 2002 tutkinnon suorittaneiden lisensiaattien ja 
tohtorien pääasiallinen toiminta kl. 2005, vuonna 
2000 alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden pääasiallinen toiminta sl. 2005, vuon-
na 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei-
den pääasiallinen toiminta sl. 2006, vuosina 2004 – 
2005 tohtorin tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen 
toiminta kl. 2007 ja vuonna 2002 ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta 
sl. 2007. 
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Kuvaaja 2  Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden toiminta 
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Lähteet: Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulu-
tus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit ja 
lisensiaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalve-
lut, Haapakorpi, A. & Manninen J. & Paasto, P. 2007. Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työ-
markkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A & Paasto, P. 2008. Tohtorien uraseu-
ranta. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A & Paasto, P. 2008. Maisterit, farmaseutit ja 
lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut. 
 
Uraseurantatutkimuksessa vuonna 2002 ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneista oli syksyllä 2007 
71,3 % työssä, joka vastasi hyvin koulutustasoa, 
11,2 % oli työssä, joka oli koulutustasoa vaativam-
paa ja 4,6 % oli työssä, joka oli selvästi koulutusta 
alhaisempi.  Vuosina 2004–2005 tutkinnon suoritta-
neita tohtoreita keväällä 2007 koskevassa uraseu-
rantatutkimuksessa oli 81,7 % tehtävissä, jotka vas-
tasivat hyvin koulutustasoa ja 3,1 % oli työssä, joka 
oli selvästi koulutustasoa alhaisempi.  
 
Työllistyminen työnantajasektoreittain 

Vuosina 2005–2007 kerättyjen uraseurantakyselyjen 
aineistojen mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneista työllistyi eniten yksityiselle sektorille 
(30,3 % - 33,4 %). Tohtorin tutkinnon suorittaneista 

vuosia 2005 ja 2007 koskevissa uraseuranta-
kyselyissä suurin osa (63,5 % - 60,4 %) työllistyi 
valtion sektorille, erityisesti yliopistoihin. Kyselyjen 
aineistoissa yrittäjänä toimiminen on erittäin vähäistä 
kaikilla koulutusasteilla vaihdellen 2,3 % - 5,4 %.  

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Helsingin yli-
opistossa vuonna 2002 tutkinnon suorittaneiden 
lisensiaattien ja tohtorien työnantajasektori kl. 2005, 
vuonna 2000 alemman tai ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden työnantajasektori sl. 2005, 
vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneiden työnantajasektori sl. 2006, vuosina 2004 – 
2005 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työnantajasek-
tori kl. 2007 ja vuonna 2002 ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta sl. 
2007. 
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Kuvaaja 3  Työllistyminen työnantajasektoreittain 
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Lähteet: Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittä-
miskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit ja lisensiaatit työmarkkinoilla. 
Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A. & Manninen J. & 
Paasto, P. 2007. Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointi-
palvelut, Haapakorpi, A & Paasto, P. 2008. Tohtorien uraseuranta. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, 
A & Paasto, P. 2008. Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipal-
velut. 
 
Työllistyminen asuinmaakunnittain 

Tilastokeskuksen aineiston mukaan vuosina 2001–
2005 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden 
työpaikoista 81,4 % (80,5 % v. 2004, vuosina 2000–
2004 tutkinnon suorittaneita koskeva aineisto) sijaitsi 
Uudellamaalla, 2,1 % Pirkanmaalla, 2,0 % Päijät-
Hämeessä ja 1,9 % Varsinais-Suomessa vuonna 
2005. Kaikista yliopistotutkinnon suorittaneista 43,3 
% työskenteli Uudellamaalla, 9,9 % Pirkanmaalla, 
8,7 % Varsinais-Suomessa ja neljänneksi eniten 7,4 
% Pohjois-Pohjanmaalla. Tilastokeskuksen vuotta 
2006 koskevat tiedot työllistymisestä asuinmaakun-
nittain valmistuvat huhtikuussa 2009. 
 
 
1.2.1.3  Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
 
Vaikuttavuuden näkökulmat 

Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu 
ensisijaisesti perustehtävien eli tutkimuksen ja ope-
tuksen kautta. Myös perustehtäviä tukevaan ja täy-
dentävään toimintaan sisältyvän vuorovaikutuksen 
lähtökohtana on aina tutkimus ja opetus. Osallistues- 
saan alueyhteistyöhön ja alueellisten innovaatiojär-
jestelmien kehittämiseen yliopisto tuottaa tutkimus- 
ja opetuspohjaista lisäarvoa ja odottaa toisaalta toi-

minnan vastaavasti hyödyttävän perustehtävien hoi-
tamista. 

Yliopiston 11 tiedekuntaa ja 19 erillistä laitosta mer-
kitsevät yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tieteel-
listä laajapohjaisuutta. Laaja näkökulma yliopiston 
vaikuttavuuteen avautuu myös lukuisissa tutkimus-, 
opetus- ja kehittämisverkostoissa, joissa Helsingin 
yliopisto, sen tiedekunnat, erilliset laitokset, ainelai-
tokset sekä yksittäiset tutkijat ja opettajat ovat muka-
na. 
 

Tutkimus yhteiskunnallisen vaikuttavuuden  
perustana 

Suomen suurimpana tieteellisen tiedon tuottajana 
Helsingin yliopisto tekee tiedettä tunnetuksi useilla 
eri tavoilla. Tutkimusyliopistoprofiilin vahvistamisen 
lisäksi Helsingin yliopiston tavoitteena on tuoda esille 
tutkimuksen merkitys yhteiskunnan henkiselle ja 
aineelliselle hyvinvoinnille sekä saada lahjakkaat 
nuoret kiinnostumaan tutkijanurasta. 

Näkyvä osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropu-
heluun ja päätöksentekoon on läpi yliopiston tiede-
kuntien ja erillislaitosten käyvä toimintatapa. Vahva 
vuorovaikutus päättäjien ja elinkeinoelämän kanssa 
sisältää mm. seuraavia muotoja: 
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- tutkijat välittävät tutkimustietoa valtiovallan ja vi-
ranomaisten lainvalmisteluun ja muuhun vastaa-
vaan toimintaan 

- kotimainen ja kansainvälinen elinkeinoelämä käyt-
tää kulttuurien, uskontojen ja kielten osaamista 

- opettajat ja tutkijat osallistuvat yhteiskunnalliseen 
keskusteluun taustoittaen ilmiöitä, popularisoiden 
tiedettä, herättäen keskustelua ja tuottaen kriittisiä 
näkökulmia 

- tiedepoliittinen vaikuttaminen tapahtuu esim. sää-
tiöiden, rahastojen ja Suomen Akatemian kautta 

- kunkin tieteenalan verkostot ja organisaatiot ovat 
aktiivisen vuorovaikutuksen ja tutkimuslähtöisen 
asiantuntijuuden foorumeita kansallisesti ja kan-
sainvälisesti 

- Studia Generalia-, Studia Medicina-, Studia Colle-
gialia- ja Siltamat- luentosarjat samoin kuin Kum-
pula -kollokviot tarjoavat tutkimustietoa sekä suu-
relle yleisölle että eri alojen asiantuntijoille 

- yliopiston henkilöstön saamat tunnustukset, pal-
kinnot ja huomionosoitukset tekevät näkyväksi yli-
opiston osaamista ja siihen kohdistuvaa arvostus-
ta 

- yliopiston tutkijat ja opettajat tekevät oppikirjoja, 
joita käytetään kautta koko koulutusjärjestelmän 

- yliopiston omat lehdet ja verkkosivut viestittävät 
ajankohtaistietoa yliopiston toiminnasta ja sen ke-
hittämisestä. 

Yliopistollista tutkimusta tehdään usein yhteistyössä 
sektoritutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja alueellis-
ten toimijoiden kanssa niin perus- kuin soveltavan 
tutkimuksen aloilla. Osaamisen kaupallinen tuotteis-
taminen on yksi tavoite, mutta vähintään yhtä tärkei-
tä ovat eri alojen ja alueiden osaamis- ja innovaa-
tiojärjestelmien vahvistaminen siten, että yliopiston 
tutkijat ja opettajat osallistuvat kehittämistyöhön tut-
kimustiedon asiantuntijoina. Alueiden, yritysten ja 
sektoritutkimuslaitosten kanssa yhteisrahoitteisten 
professuurien perustaminen ja toiminta ovat proses-
seja, joissa osapuolet joutuvat määrittelemään pe-
rusteellisesti omat tavoitteensa sekä sitoutumis- ja 
yhteistyövalmiutensa. Yliopistossa löytyy myös esi-
merkkejä siitä, että harjoitettavan tutkimuksen pro-
sessikuvauksissa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
tutkimuksen sovellusarvo on huomioitu kaikissa kes-
keisissä vaiheissa. 

Yliopisto solmi yhteistyösopimukset useiden sektori-
tutkimuslaitosten kanssa. 

Helsingin yliopistomuseo Arppeanum esittelee tilois-
saan tieteen- ja tutkimuksen historiaa ja järjestää 
yhteistyötahojen kanssa erikoisnäyttelyjä. Helsingin 
yliopistomuseon säätiön tukemana se hoitaa yliopis-
ton kulttuuri- ja taidehistoriallisesti arvokasta omai-
suutta sekä lainaa kokoelmistaan esineitä, taidete-
oksia ja valokuvia näyttelyihin, julkaisuihin ja tiedo-
tusvälineille. 

Kuvattujen toimintamuotojen välityksellä syntyvä 
Helsingin yliopiston tutkimuslähtöinen vaikuttavuus ja 
yhteistyö on laajaa 

 

- tieteenaloittain 
- alueittain kotimaassa 
- kansainvälisesti 
- yksilöiden ja asiantuntijaryhmien kautta 
- julkisen ja yksityisen sektorin kautta 
- verkostojen ja yksittäisten yritysten kautta. 
 
Yliopiston tarjoaman koulutuksen yhteiskunnal-
linen vaikuttavuus 

Helsingin yliopiston koulutuksen yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus ja merkitys perustuu tutkinto-ohjelmien 
ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen monipuolisuuteen, 
opetuksen ja oppimisen laatuun sekä yliopiston suu-
reen osuuteen kansallisessa yliopistokoulutuksessa. 

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavi-
en opiskelijoiden määrä vuonna 2008 oli 29 218. 
Näistä ruotsinkielisiä opiskelijoita oli yhteensä 1 925. 
Lisäksi jatko-opiskelijoita oli 5 631. Yliopiston jatko-
opiskelijoiden kokonaismäärä on vähentynyt kolmen 
viimeisen vuoden aikana, mutta tohtorin tutkintojen 
kokonaismäärä on kuitenkin lisääntynyt vuosittain 
kolmen viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2008 Hel-
singin yliopiston opiskelijamäärä oli 21 % koko Suo-
men yliopisto-opiskelijoista. Avoimessa yliopistossa 
ja täydennyskoulutuksessa opiskelevien määrä oli 
yhteensä lähes 30 000. 

Vuonna 2008 Helsingin yliopistosta valmistui 3 905 
alempaa ja 4 442 ylempää korkeakoulututkintoa 
sekä 466 tohtorin tutkintoa. Suomalaiselle yhteis-
kunnalle ja kansainvälisille työmarkkinoille tuotetusta 
suomalaisesta yliopisto-osaamisesta Helsingin yli-
opisto vastaa noin viidesosasta. Varmistaakseen 
tutkintojensa laadun yliopiston hankkii kansainvälistä 
palautetta ja vertaisarviotietoa määrävälein tehtävien 
arviointien avulla. Vuoden 2008 aikana on edelleen 
kehitetty laadunvarmistusjärjestelmää ja siihen sisäl-
tyviä palautekäytäntöjä korkeakoulujen arviointineu-
voston suorittamasta auditoinnista saadun palaut-
teen perusteella. Valtakunnallisia koulutuksen laatu-
yksiköitä on valittu vuodesta 1995 alkaen. Yliopiston 
ehdokkaat ovat menestyneet vertailussa keskimää-
räistä paremmin. 

Helsingin yliopisto pitää yhteyttä entisiin opiskeli-
joihinsa eli alumneihin sekä luo mahdollisuuden 
myös alumnien keskinäiselle verkostoitumiselle 
alumnitoiminnan kautta. Alumnitoiminta monipuolis-
taa yliopiston vuorovaikutusta muun yhteiskunnan 
kanssa. Eri aloilta ja eri aikoina tutkinnon suoritta-
neet alumnit vievät viestiä yliopiston toiminnasta 
sekä tuovat tietoa koulutuksen toimivuudesta ja ke-
hittämistarpeista. 
 
Alue-, osaamis- ja innovaatioverkostot 

Yliopistokeskukset kokoavat yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi alueillaan toimivan yliopistollisen toiminnan. 
Ne täydentävät Suomen yliopistokenttää alueilla, 
joilla ei ole omaa yliopistoa lisäten yliopistojen ja 
ympäröivän yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. 
Helsingin yliopisto hallinnoi Lahden ja Mikkelin yli-
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opistokeskuksia ja on lisäksi osallisena Seinäjoen 
yliopistokeskuksessa. 

Yliopisto on osallisena lukuisissa yhteistyöverkos-
toissa, jotka edistävät tieteellisen tutkimuksen edelly-
tyksiä, harjoittamista, rahoittamista sekä tutkimuk-
seen perustuvan koulutuksen välittämistä elinkei-
noelämän ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseen 
sekä aluekehittämisen vahvistamiseen.  

Tieteenalaperusteiset verkostot yhdistävät Helsingin 
yliopiston ja muiden toimijoiden (esim. korkeakoulut, 
sektoritutkimuslaitokset, kunnat) resursseja, tarpeita 
ja tavoitteita tutkimus- ja koulutustiedon kartuttami-
seksi yliopistoa ja sen kumppaneita palvelevalla 
tavalla. 

Alueverkostot ovat tyypillinen toimintamuoto, jossa 
yliopisto ja sen toiminta-alueilla sijaitsevat kumppanit 
tekevät alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen täh-
täävää yhteistyötä. Yliopiston toiminnan osallistu-
misperusteena on aina yhteys tutkimukseen ja aka-
teemiseen koulutukseen. 

Kaikilla neljällä kampuksella toimii kampusneuvotte-
lukunta, jonka tehtävänä on käsitellä kampuksen ja 
sen eri yhteistyötahojen yhteisiä asioita. 

Yliopiston laatujärjestelmän auditoinnissa kiinnitettiin 
huomiota yliopiston sidosryhmäpolitiikan selkeyttä-
mistarpeeseen. Kauden 2010–2012 strategiaa val-
misteltaessa yliopiston kumppanuuspolitiikan määrit-
tely on päätetty yhdeksi yhteiskunnallisen vuorovai-
kutuksen kehittämiskohteeksi. 
 
Kansainvälinen vaikuttavuus 

Kansainvälinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus toteu-
tuvat kaikilla yliopiston toiminnan tasoilla. Tutkijoi-
den, opettajien, muun henkilöstön ja opiskelijoiden 
kontakteja edistetään tukemalla heidän kansain-
välistä liikkuvuuttaan. Toimimalla näkyvissä rooleissa 
kansainvälisissä verkostoissa ja organisaatioissa 
puolestaan edistetään yliopiston yleistä näkyvyyttä, 
tunnettuutta ja luotettavuutta yhteistyökumppanina. 
Myös yliopistoon saapuvat vierailevat opiskelijat ja 
tutkijat vahvistavat yliopiston kansainvälistä vaikutta-
vuutta, ja heidän integroimiseensa panostetaan yhä 
enemmän. 

Yliopisto on laajasti verkottunut kansainvälisesti; 
erityisesti jäsenyydet ja laajeneva toiminta Euroopan 
huippututkimusyliopistojen verkostossa LERUssa 
sekä Euroopan yliopistojen yhdistyksessä EUA:ssa 
tukevat yliopiston kansainvälistä vaikuttavuutta.  

Myös Euroopan pääkaupunkien yliopistojen UNICA-
verkosto, eurooppalainen Utrecht-verkosto, pohjois-
maiset keskukset Kiinassa ja Intiassa sekä yliopiston 
maailmanlaajuinen yhteistyöyliopistojen verkosto 
edesauttavat yliopiston kansainvälistä toimintaa ja 
lisäävät sen vaikuttavuutta. Yliopisto osallistuu myös 
Arktisen yliopiston toimintaan sekä pitkäkestoisiin 
kumppanuuksiin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa 

ja muissa kehittyvissä maissa tähtäävän UniPID-
verkoston toimintaan.   

Vuonna 2008 yliopistolla vieraili useita kymmeniä 
korkeatasoisia kansainvälisiä delegaatioita, joiden 
vastaanottaminen kertoo yliopiston globaalista yh-
teistyöhalukkuudesta. Kiinnostuksen kohteita ovat 
olleet tutkimus- ja koulutusyhteistyö ja erityisesti 
uudistuva yliopisto, yhteistutkinnot, Helsingin yliopis-
ton ICT -osaaminen ja -ratkaisut. Varsinkin Suomen 
lähialueiden ja Aasian maiden aktiivisuus on ollut 
huomattava. Myös Pisa-vertailuihin perustuva kiin-
nostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan 
näkyy lukuisina vierailuina. Vierailut ovat edistäneet 
Helsingin yliopiston vaikuttavuutta osana kansainvä-
listä koulutus- ja tiedeyhteisöä.  

Yliopiston kansainvälistä vaikuttavuutta edistää myös 
monikielisyyden ja yliopistoyhteisön laajan kulttuuri-
kompetenssin vahvistaminen. 

Tutkijoiden jäsenyydet kansainvälisissä tieteellisissä 
organisaatioissa ja muut kansainväliset luottamus-
tehtävät kertovat siitä luottamuksesta, jota yliopiston 
tutkimustoimintaa kohtaan maailmalla tunnetaan. 
Vuonna 2008 Helsingin yliopisto oli mukana järjes-
tämässä 226 kansainvälistä konferenssia, joissa 
ulkomaalaisten osallistujien määrä oli 24 247. 
 
 
1.2.1.4 Ympäristöasiat yliopiston toimin-

nassa 2008 
 
Helsingin yliopisto on strategiassaan sitoutunut ot-
tamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet 
kaikessa toiminnassaan. Yliopistolla ei ole erillistä 
ympäristöohjelmaa, vaan ympäristöasiat on liitetty 
osaksi strategiaa, kehittämisohjelmia ja laadunvar-
mistusjärjestelmää. Yliopiston ympäristöjärjestelmän 
periaatteet on kirjattu konsistorin hyväksymään yli-
opiston strategiaan sekä hallinnon ja tukitoimien 
kehittämisohjelmaan vuosille 2007–2009.  

Ympäristöasioiden koordinointi yliopistolla on hallin-
tojohtajan nimittämän ympäristötiimin ja teknisen 
osaston vastuulla. Ympäristötiimin kokoonpanoa täy-
dennettiin keväällä 2008 bio- ja ympäristötieteiden 
laitoksen sekä koulutus- ja kehittämiskeskus Pal-
menian edustajilla. Laitoksilla on ympäristöyhdys-
henkilöt sekä lisäksi laboratorioilla ja muilla ongelma-
jätteitä tuottavilla yksiköillä ongelmajäteyhdyshenki-
löt.  

Vuonna 2008 selvitettiin erityisesti mahdollisuuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi, esimerkkinä 
työasemien virranhallinta-asetusten käyttöönotto ja 
osallistuminen valtakunnalliseen energiansäästöviik-
koon lokakuussa. Myös jätehuollon seurantaa kehi-
tettiin ja ympäristökoulutusta järjestettiin yliopiston 
uusille työntekijöille ja hankintayhdyshenkilöille.  
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1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen  
 vaikuttavuus 
 
Apurahat 
 
Vuonna 2008 apurahoihin käytettiin 6,2 milj. euroa. 
1,9 milj. euroa (31 %) apurahoista maksettiin toimin-
tamenoista. Fysiikan tutkimuslaitos maksaa näistä 
noin puolet, 0,9 milj. euroa, Cern-tutkijoille. Loput toi-
mintamenoista myönnetyistä apurahoista ovat kan-
sainvälisen opiskelijavaihtotoiminnan stipendejä. Yli-
opiston tavoite oli 1 100 ulkomaille lähtevää opiskeli-
jaa vuonna 2008. Vastaavasti tavoitteena oli 1 400 
ulkomailta tulevaa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. 
Apurahojen merkitys tässä toiminnassa on suuri. 

Valtaosa apurahoista on kuitenkin myönnetty opin-
näytettä tekeville opiskelijoille ja tutkijakoulutettaville.  
Nämä apurahat maksetaan yleensä täydentävästä 

rahoituksesta ja suurin yksittäinen rahoittajaryhmä 
ovat kotimaiset rahastot ja säätiöt. Rahastojen ja 
säätiöiden osuus täydentävästä rahoituksesta mak-
setuista apurahoista on 42 %. Maksetut apurahat 
pysyivät vuoden 2007 tasolla. Yliopistossa on yritetty 
pitää huolta siitä, että apuraha ei ole korvaus tehdys-
tä työstä. 
 
Taulukko 1  Apurahat vuosina 2006–2008  
 
  2006 2007 2008
Toimintamenot 1 889 1 852 1 885
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 930 2 389 2 209
Suomen Akatemia 992 718 710
Muu julkinen rahoitus 612 641 614
EU-rahoitus 423 465 742
 Yhteensä 5 845 6 065 6 160
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus 
 
1.3.1 Toiminnan taloudellisuus 
 
Taulukko 2  Kokonaiskustannusten (milj. euroa) jakautuminen tulosalueittain vuosina 2006-2008 
 
 2006 % 2007 % 2008 % 

Perustutkintokoulutus 133 26,1 138 26,7 154 28,9
Aikuiskoulutus 25 4,8 25 4,9 22 4,1

Jatkotutkintokoulutus 96 18,8 99 19,3 105 19,6
Tutkimus 188 36,8 195 37,9 193 36,3

Yhteiskunnalliset palvelut 68 13,4 58 11,2 59 11,1

Yhteensä 509 100,0 515 100,0 533 100,0

Ei sisällä harjoittelukoulujen eikä kansalliskirjaston kustannuksia. 
 
Tiedekuntien ja erillislaitosten kustannukset sisäl-
tävät niiden välittömät kirjanpitoon perustuvat 
kustannukset sekä tämän lisäksi niiden osuuden 
yliopiston yleiskustannuksista. Yleiskustannukset 
on kohdistettu yksiköille mahdollisuuksien mukaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Tiedekuntien kustannukset on jaettu edelleen 
tulosalueille samassa suhteessa kuin tiedekun-
nassa tai koulutusalalla tehty työ on jakautunut 
tulosalueille. Vuoden 2008 osalta on hyödynnetty 
yliopiston SoleTM-työajanseurantajärjestelmää. 

Erillislaitosten kustannukset on jaettu tulosalueille 
niiden toiminnan luonteen mukaisesti. 

Strategiansa mukaisesti yliopisto on panostanut 
tutkimukseen ja jatkokoulutukseen, mikä näkyy ko-
honneina kustannuksina. Lisäpanostus muun mu-
assa tutkijakouluihin on ollut merkittävää. Panos-
tus näkyy jo selvästi määrällisenä kehityksenä ja 
samalla kustannustehokkuutena. 
 

 
Kuvaaja 4  Jatkokoulutuksen kokonaiskustannukset koulutusaloittain vuosina 2006-2008 
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Jatkokoulutuksen kustannuksissa tapahtunut muutos 
saattaa osittain heijastaa työajanseurantajärjestel-
män muutosta. Vuoden 2007 tiedot saatiin Tilasto-
keskuksen tekemästä ajankäyttötutkimuksesta. Ko-

konaisuutena kustannusten nousu on hallittua. Joil-
lakin aloilla kustannukset ovat jopa laskeneet. Se 
selittyy osittain korkeista jatkotutkintomääristä. 
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Kuvaaja 5  Tohtorintutkintojen kokonaisrahoitteinen hinta vuosina 2006 - 2008 
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Tutkintojen hinnat on saatu jakamalla ”Jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus” -tulosalueen kokonaisrahoitteiset kustannukset tohto-
rintutkintojen määrällä. Tulosalueen kustannuksina on käytetty kolmen vuoden keskiarvoa ja tutkintomääränä viimeisen vuoden tohtorintut-
kintoja. Vertailutietona on kaikkien yliopistojen keskiarvo vuodelta 2007. 
 
Tohtorintutkintojen kustannuskehitys on ollut maltil-
lista. Korkeat jatkotutkintojen määrät merkitsevät 
edullisia tutkintoja, mutta samalla on syytä pitää mie-
lessä, että suuri jatko-opiskelijoiden määrä suhtees-
sa professorien määrään saattaa vaikuttaa tutkinto-

jen laatuun. Opiskelijat / opettajat –suhdelukuun 
tuleekin kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Hel-
singin yliopisto oli kasvatustieteellistä alaa lukuun 
ottamatta kustannustehokkain tohtorintutkintojen 
tuottaja muiden yliopistojen keskiarvoon verrattuna. 

 
Kuvaaja 6  Perustutkintokoulutuksen kokonaiskustannukset koulutusaloittain vuosina 2006-2008 
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Taulukko 3  Perustutkinnon hinta koulutusaloittain vuosina 2006-2008 
 

Koulutusala 
Tutkinnon kokonaishinta 

(1000 €) 
  2006 2007 2008 
Teologinen  22 22 19
Humanistinen  41 41 34
Kasvatustieteellinen 46 44 34
Valtiotieteellinen 32 32 28
Psykologia 21 28 28 Vain farmasian ja lastentarhanopettajien alempi  
Oikeustieteellinen  21 21 19 tutkinto on huomioitu kertoimella 0,75. 
Matemaattis-luonnontieteellinen 65 64 45 Muiden koulutusalojen alempia tutkintoja ei ole mukana. 
Maatalous-metsätieteellinen 65 66 47 Tulosalueen kustannuksina on käytetty viiden vuoden ja  
Lääketieteellinen 186 181 191 tutkintojen määränä kolmen vuoden keskiarvoa. 
Hammaslääketieteellinen 64 62 63
Eläinlääketieteellinen 137 151 159
Farmasia 24 24 23

Tutkinnon keskimääräinen hinta 49 49 41
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Kuvaaja 7  Perustutkintojen kokonaisrahoitteinen hinta (1000 €) vuosina 2006-2008 
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Tutkintojen hinnat on saatu jakamalla "Perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus" -tulosalueen kokonaisrahoitteiset kustannukset 
perustutkintojen määrällä. Tulosalueen kustannuksina on käytetty viiden vuoden keskiarvoa ja tutkintomäärinä kolmen vuoden keskiarvoa. 
Perustutkinnoksi on laskettu ylempien korkeakoulututkintojen lisäksi farmasian ja lastentarhanopettajien alemmat tutkinnot kertoimella 
0,75. Muiden koulutusalojen alempia tutkintoja ei ole huomioitu. Vertailutietona on kaikkien yliopistojen mediaani vuodelta 2007. 

Tutkintojen hintojen huomattava aleneminen johtuu 
poikkeuksellisen suurista tutkintomääristä vuonna 
2008, joka oli viimeinen vuosi vanhanmuotoisten 
tutkintojen suorittamiselle. Tämän vuoksi kustannuk-
set eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Lää-
ketieteellisillä aloilla tutkinnonuudistuksen siirtymä-

aika ulottuu vuoteen 2010, joten siellä vastaavaa tut-
kintobuumia ei vielä ollut. 

Helsingin yliopistossa suoritetut perustutkinnot olivat 
keskimäärin saman hintaisia muihin yliopistoihin ver-
rattuna. 

 
Taulukko 4  ja Kuvaaja 8 

Perustutkintokoulutuksen kokonaiskustannukset (€) / perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opinto-
pisteet vuonna 2008 

Teologinen 78 
Humanistinen 156 
Kasvatustieteellinen 147 
Yhteiskuntatieteellinen 117 
Psykologia 159 
Oikeustieteellinen 69 
Luonnontieteellinen 173 
Maatalous-metsätieteellinen 187 
Lääketieteellinen 469 
Hammaslääketieteellinen 366 
Eläinlääketieteellinen 513 
Farmasia 117 
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1.3.2  Toiminnan tuottavuus  
 
1.3.2.1 Tutkimus ja tutkijankoulutus 
 
Taulukko 5  Tieteelliset julkaisut / opetus- ja tut-
kimushenkilökunnan tekemät henkilötyövuodet 
(pl. sivutoiminen tuntiopetus) koulutusaloittain 
vuosina 2005-2007 

Opintoala  2005 2006 2007

Teologinen 2,5 2,5 2,3
Humanistinen 2,0 1,7 2,2
Kasvatustieteellinen 1,2 1,0 1,2
Yhteiskuntatieteellinen 1,7 1,9 2,6
Psykologia 2,0 2,6 2,5
Oikeustieteellinen 2,0 1,7 2,4
Luonnontieteellinen 1,3 1,6 1,8
Maatalous-metsätieteellinen 1,3 1,8 1,5
Lääketieteellinen 4,3 5,0 4,8
Hammaslääketieteellinen 2,4 3,2 2,9
Eläinlääketieteellinen 1,2 1,3 1,2
Farmasia 0,8 1,2 1,2
Erittelemätön 0,9 1,1 1,4
Koko yliopisto 1,8 2,0 2,2

Lähde: KOTA 

Tieteellisten julkaisujen määrä on jatkanut tasaista 
kasvuaan useimmilla aloilla. Voimakkainta kasvu on 
ollut yhteiskuntatieteellisellä ja oikeustieteellisellä 
alalla. Vuodesta 2005 vuoteen 2007 julkaisuaktiivi-
suus on kohonnut kymmenellä alalla ja vuodesta 
2006 vuoteen 2007 kuudella alalla. Vuoden 2008 
julkaisutiedot valmistuvat myöhemmin keväällä. 

Julkaisukäytännöt vaihtelevat eri opintoalojen välillä, 
minkä vuoksi julkaisujen lukumäärätiedot eivät anna 
riittävän vertailukelpoista kuvaa. 

Kolmen viimeisen vuoden aikana tohtorin tutkintojen 
määrä suhteessa professorien määrään on lisäänty-
nyt tasaisesti koko yliopiston tasolla. Tutkintojen 
määrä suhteessa professorien määrään vaihtelee 
vuosittain useilla aloilla ja tunnusluvuissa on huomat-
tavia alakohtaisia eroja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taulukko 6  Tohtorin tutkinnot / professorit (kokonaisrahoitteiset htv) vuosina 2006 - 2008 
 

Opintoala Suoritetut 
tohtorin tut-

kinnot 1)  

Professorit (ko-
konaisrahoittei-

set htv) 2)  

Tohtorin 
tutkinnot / 
professorit

Vuosi 
2007 

Vuosi 
2006 

Teologinen 12 17,5 0,69 0,85 0,61
Humanistinen 55 77,1 0,71 0,62 0,38
Kasvatustieteellinen 14 28,8 0,49 0,69 0,67
Yhteiskuntatieteellinen 42 56,5 0,74 0,85 0,53
Psykologia 9 8,2 1,10 1,59 1,73
Oikeustieteellinen 11 34,6 0,32 0,38 0,38
Luonnontieteellinen 118 105,6 1,12 1,29 1,03
Maatalous-metsätieteellinen 46 55,8 0,82 0,7 0,59
Lääketieteellinen 121 77,3 1,57 1,23 1,28
Hammaslääketieteellinen 5 9,7 0,52 0,31 0,71
Eläinlääketieteellinen 16 22,3 0,72 0,27 0,53
Farmasia 17 14,3 1,19 0,63 0,79
Koko yliopisto 466 507,9 0,92 0,88 0,75

1) Lähde: Oodi 
2) Lähde: Henkilöstöosasto 
 
Tohtoriopiskelijoiden määrä suhteessa suoritettujen 
tutkintojen määrään on vähentynyt yliopistossa. Tä-
män perusteella tohtorikoulutuksen tuottavuus näyt-
tää parantuneen kolmen viime vuoden kuluessa. Tä-
hän ovat vaikuttaneet osaltaan vuonna 2007 käyn-

nistynyt jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta ja 
muun muassa konsistorin jatkotutkintolinjausten 
(2006) suuntainen jatko-opiskelijavalintojen kehittä-
minen.  
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Taulukko 7  Tohtorin tutkinnon opiskelijat / tohtorin tutkinnot opintoaloittain vuosina 2006-2008 
 
 
Opintoala Tohtorin 

tutkinto-
opiskelijat 

Tohtorin 
tutkinnot

Opiskelijat 
/ tutkinnot 

Vuosi 
2007 

Vuosi 
2006 

Teologinen 304 12 25,3 22,9 34,9 
Humanistinen 967 55 17,6 21,2 36,6 
Kasvatustieteellinen 322 14 23,0 17,1 16,2 
Yhteiskuntatieteellinen 735 42 17,5 16,0 25,9 
Psykologia 107 9 11,9 8,2 9,5 
Oikeustieteellinen 168 11 15,3 12,3 10,0 
Luonnontieteellinen 1138 118 9,6 8,3 10,6 
Maatalous-metsätieteellinen 395 46 8,6 12,2 15,1 
Lääketieteellinen 430 121 3,6 4,7 5,3 
Hammaslääketieteellinen 39 5 7,8 13,3 8,5 
Eläinlääketieteellinen 88 16 5,5 13,3 7,2 
Farmasia 100 17 5,9 10,9 9,6 
Koko yliopisto 4793 466 10,3 11,2 13,8 
Vuosi 2007 5005 445 11,2
Vuosi 2006 5202 377 13,8   
 
  
1.3.2.2  Peruskoulutus 
 
Tutkinnonuudistuksen siirtymävaiheen päättyminen 
useilla aloilla 31.7.2008 tuotti ennakoidusti vuonna 

2008 huomattavan paljon ylempiä korkeakoulututkin-
toja. Tutkintojen suuri määrä näkyy useimmissa tä-
män luvun taulukoissa aiempia vuosi suurempina 
muutoksina eri suhdeluvuissa.  

 
Taulukko 8  Perustutkinto-opiskelijat (FTE) / opetushenkilökunta vuonna 2008 

Opintoala Perustutkinto-
opiskelijat 

(FTE) 
20.09.2008 1) 

Opetus-
henkilökunta 

(kokonais-
rahoitteiset 

htv) 2) 

Perustutkinto-
opiskelijat 

(FTE) / opetus-
henkilökunta 

Vuosi 2007 Vuosi 
2006 

Teologinen 1244,5 42 29,6 30,7 30,3
Humanistinen 4677,5 265 17,7 18,8 18,3
Kasvatustieteellinen 2005,5 171 11,7 13,2 13,2
Yhteiskuntatieteellinen 2876,0 129 22,3 22,8 23,1
Psykologia 277,5 22 12,6 15,5 18,4
Oikeustieteellinen 1482,5 66 22,5 22,7 22,3
Luonnontieteellinen 4515,5 272 16,6 16,9 16,5
Maatalous-metsätieteellinen 1746,5 132 13,2 15,5 15,7
Lääketieteellinen 760,0 188 4,0 3,7 3,7
Hammaslääketieteellinen 210,5 28 7,5 7,4 7,2
Eläinlääketieteellinen 359,5 74 4,9 4,9 4,9
Farmasia 640,5 47 13,6 15,3 14,4
Koko yliopisto 20796,0 1436 14,5 15,2 15,2
Vuosi 2007 22479,0 1477 15,2 
Vuosi 2006 22689,5 1495 15,2   

1) Lähde: Oodi 
2) Lähde: Henkilöstöosasto 
 
Perustutkinto-opiskelijoiden määrä suhteessa ope-
tushenkilökuntaan on pienentynyt, mikä merkitsee 
aiempaa hieman parempia opetusresursseja. On 
kuitenkin huomattava, että muutokseen ovat vaikut-
taneet nimenomaan kevätlukukaudella 2008 valmis-

tuneet opiskelijat, jotka ovat pudottaneet opiskelijoi-
den määrää selvästi aiempiin vuosiin nähden. Opis-
kelijamäärän ohella myös opetusresurssit ovat vä-
hentyneet. 
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Taulukko 9  Perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet / läsnä olevat perustutkinto-
opiskelijat vuonna 2008 

Opintoala Läsnäolevat 
perustutkinto-

opiskelijat 

Opintopisteet / 
läsnäolevat opis-

kelijat 
Teologinen 1556 30 
Humanistinen 6137 27 
Kasvatustieteellinen 2500 30 
Yhteiskuntatieteellinen 3722 28 
Psykologia 344 34 
Oikeustieteellinen 1827 31 
Luonnontieteellinen 5975 25 
Maatalous-metsätieteellinen 2159 30 
Lääketieteellinen 839 44 
Hammaslääketieteellinen 246 36 
Eläinlääketieteellinen 400 40 
Farmasia 727 34 
Koko yliopisto 26432 29 
Vuosi 2007 29398 27 
Vuosi 2006 29460 28 

Lähde: Oodi 
 
Keskimääräinen läsnä olevien perustutkinto-opiske-
lijoiden opintopistekertymä on kasvanut hieman vuo-
den 2007 luvusta. Suurimmat keskimääräiset opinto-

pistekertymät ovat psykologian, farmasian, lääketie-
teen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla.  

 
Taulukko 10  Ylemmät kk-tutkinnot vuonna 2008 / 5 tai 6 vuotta aiemmin aloittaneet uudet opiskelijat 
 

Opintoala Ylemmät 
tutkinnot 

Uudet (5/6) 
vuotta 

aiemmin 

Ylemmät / 
uudet 

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 244 175 139 % 90 % 80 % 
Humanistinen 923 720 128 % 70 % 53 % 
Kasvatustieteellinen 508 409 124 % 69 % 86 % 
Yhteiskuntatieteellinen 628 439 143 % 81 % 88 % 
Psykologia 74 44 168 % 83 % 121 % 
Oikeustieteellinen 306 228 134 % 126 % 69 % 
Luonnontieteellinen 981 904 109 % 48 % 38 % 
Maatalous-metsätieteellinen 539 355 152 % 66 % 63 % 
Lääketieteellinen 93 81 115 % 121 % 94 % 
Hammaslääketieteellinen 31 26 119 % 123 % 58 % 
Eläinlääketieteellinen 53 39 136 % 77 % 96 % 
Farmasia 62 24 258 % 155 % 121 % 
Koko yliopisto 4442 3444 129 % 72 % 62 % 
Vuosi 2007 2562 3548 72 %
Vuosi 2006 2358 3782 62 %   

Lähde: Oodi 
 
Taulukossa 10 ylempien korkeakoulututkintojen suuri 
määrä vuonna 2008 näkyy siten, että suhdeluku 5/6 
vuotta sitten aloittaneiden ja nyt tutkinnon suoritta-

neiden osalta on useilla aloilla parantunut aikaisem-
mista vuosista joko paljon tai erittäin paljon.   
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Taulukko 11  Vuonna 2008 tavoiteajassa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot 
 

Opintoala Ylemmät 
kk-tutkinnot 

Tavoiteajassa 
suoritetut 

Tavoiteajassa 
suoritetut % 

Vuosi 
2007 

Vuosi 
2006 

Teologinen 244 40 16 % 29 % 27 %
Humanistinen 923 119 13 % 17 % 23 %
Kasvatustieteellinen 508 178 35 % 46 % 34 %
Yhteiskuntatieteellinen 628 205 33 % 38 % 44 %
Psykologia 74 21 28 % 28 % 17 %
Oikeustieteellinen 306 80 26 % 26 % 30 %
Luonnontieteellinen 981 219 22 % 26 % 23 %
Maatalous-metsätieteellinen 539 123 23 % 22 % 18 %
Lääketieteellinen 93 59 63 % 45 % 45 %
Hammaslääketieteellinen 31 14 45 % 47 % 28 %
Eläinlääketieteellinen 53 23 43 % 32 % 22 %
Farmasia 62 30 48 % 44 % 31 %
Koko yliopisto 4442 1111 25 % 29 % 26 %
Vuosi 2007 2562 751 29 %
Vuosi 2006 2358 615 26 %   

Lähde: Oodi 
 
Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulutut-
kintojen määrä on prosentuaalisesti vähentynyt. Pro-
senttiosuuden pieneneminen selittyy jälleen suoritet-
tujen tutkintojen poikkeuksellisen suurella määrällä. 

Taulukossa on kuitenkin nähtävissä, että alhaisesta 
prosenttiluvusta huolimatta vuonna 2008 tavoiteajas-
sa valmistui enemmän opiskelijoita kuin vuonna 
2007, joten kehityssuunta on positiivinen.  

 
Taulukko 12  Ylemmät korkeakoulututkinnot vuonna 2008 / opetushenkilökunta (kokonaisrahoitteiset) 
 
Opintolala Ylemmät kk-

tutkinnot 1) 
Opetus-

henkilökunta 
(kok.rah. htv) 2) 

Ylemmät kk-
tutk / opetus-
henkilökunta 

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 244 42 5,8 3,9 3,8
Humanistinen 923 265 3,5 2,0 1,7
Kasvatustieteellinen 508 171 3,0 1,7 1,6
Yhteiskuntatieteellinen 628 129 4,9 2,6 2,7
Psykologia 74 22 3,4 2,0 3,5
Oikeustieteellinen 306 66 4,6 3,9 2,9
Luonnontieteellinen 981 272 3,6 1,5 1,3
Maatalous-metsätieteellinen 539 132 4,1 1,7 1,8
Lääketieteellinen 93 188 0,5 0,6 0,5
Hammaslääketieteellinen 31 28 1,1 1,2 0,8
Eläinlääketieteellinen 53 74 0,7 0,6 0,7
Farmasia 62 47 1,3 1,0 0,8
Koko yliopisto 4442 1436 3,1 1,7 1,6
Vuosi 2007 2562 1477 1,7
Vuosi 2006 2358 1495 1,6   

1) Lähde: Oodi 
2) Lähde: Henkilöstöosasto
 
Tutkintojen suuri määrä näkyy myös taulukossa 12, 
jossa useilla aloilla suoritettujen ylempien korkeakou-
lututkintojen määrä suhteessa opetushenkilökunnan 

määrään on kasvanut selvästi. Yliopiston toiminta on 
näin mitattuna ollut vuonna 2008 erittäin tuloksellista. 
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1.3.2.3 Kansainvälistyminen 

Taulukko 13  Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ja kaikkien opiskelijoiden FTE 

Opintoala Ulkomaalaiset 
tutkinto-opis-

kelijat 

Kaikki opis-
kelijat (FTE) 

Ulkomaalaiset 
tutkinto-opiskelijat 
/ kaikki opiskelijat 

(FTE) 

Vuosi 
2007 

Vuosi 
2006 

Teologinen 23 1428,0 1,6 % 2,1 % 2,2 %
Humanistinen 471 5397,5 8,7 % 9,5 % 10,1 %
Kasvatustieteellinen 29 2470,0 1,2 % 1,2 % 1,4 %
Yhteiskuntatieteellinen 262 3384,5 7,7 % 7,7 % 8,1 %
Psykologia 18 401,5 4,5 % 3,7 % 4,5 %
Oikeustieteellinen 40 1738,0 2,3 % 2,6 % 2,1 %
Luonnontieteellinen 339 5483,5 6,2 % 5,8 % 5,3 %
Maatalous-metsätieteellinen 132 2225,5 5,9 % 5,9 % 5,0 %
Lääketieteellinen 114 1305,0 8,7 % 6,9 % 6,5 %
Hammaslääketieteellinen 14 234,5 6,0 % 3,8 % 3,4 %
Eläinlääketieteellinen 13 445,5 2,9 % 3,1 % 2,7 %
Farmasia 23 767,5 3,0 % 2,9 % 3,0 %
Koko yliopisto 1478 25281,0 5,8 % 5,8 % 5,8 %
 
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä ja osuus kaikista opiskelijoista on pysynyt ennallaan vuosina 2006-
2008. 
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1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja 
kannattavuus 

1.3.3.1 Maksuperustelain mukaiset -
julkisoikeudelliset suoritteet 

Yliopiston tuotot julkisoikeudellisista suoritteista oli-
vat 2 187 000 euroa ja jäivät vuoden 2007 tasolle 
mutta kustannukset laskivat 9,1 %. Tulos on kuiten-
kin edelleen tappiollinen.  

 

 

Avoimen yliopiston tulot nousivat vajaalla 100 000 
eurolla. Sen sijaan erilliset kustannukset laskivat 
192 000 eurolla. Lähinnä henkilöstökustannukset 
ovat laskeneet. Tästä johtuen avoimen yliopiston 
tappio on pienentynyt kolmanneksella.  

Opintotukipäätökset ja muut julkisoikeudelliset suorit-
teet ovat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 
2007. 

 
Taulukko 14  Julkisoikeudelliset suoritteet vuonna 2008 

 (1000 €) Avoin Opintotuki- Muut julkis- Yhteensä 
  yliopisto päätökset oikeudelliset   

      suoritteet   

Myyntituotot 1 445 399 343 2 187
Tuotot yhteensä 1 445 399 343 2 187
      
Aineet ja tarvikkeet 26 2 - 28
Henkilökustannukset 673 344 19 1 036
Vuokrat 12 24 - 36
Palveluiden ostot 248 5 11 264
Muut erilliskust. 31 - - 31
Erilliskust. yhteensä 990 375 30 1 395
          
Käyttöjäämä 455 24 313 792
      
Osuus yhteiskustannuksista 183 50 43 276
Laite 109 56 3 168
Kiinteistö 756 31 27 815
Virkatyö 41 67 60 168
Lomapalkkavelka 5 3 0 8
KOM/Poistot 16 5 4 25
KOM/VOM Korot 2 1 1 4
Yhteiskust. yhteensä 1 113 212 138 1 463
          
Kustannukset yhteensä 2 103 588 168 2 859
      
Jäämä I -658 -189 175 -672
          
Toiminnan tuki         
      
Jäämä II -658 -189 175 -672
          
Kustannusvastaavuus-% 69 68 205 77
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Taulukko 15 Julkisoikeudelliset suoritteet vuosina 2006-2008 

(1000 €) 2006 2007 2008

Myyntituotot 2 232 2 147 2 187
Tuotot yhteensä 2 232 2 147 2 187
   
Aineet ja tarvikkeet 14 46 28
Henkilökustannukset 954 1 170 1 036
Vuokrat 35 60 37
Palveluiden ostot 130 279 264
Muut erilliskust. 18 52 31
Erilliskust. yhteensä 1 151 1 607 1 396

Käyttöjäämä 1 081 540 791

Osuus yhteiskust. 216 273 276
Laite 101 110 168
Kiinteistö 830 871 815
Virkatyö 608 224 168
Lomapalkkavelka -12 21 8
KOM/Poistot 26 33 25
KOM/VOM Korot 2 5 4
Yhteiskust. yhteensä 1 771 1 537 1 463

Kustannukset yhteensä 2 922 3 144 2 859

Jäämä I -690 -997 -672

Toiminnan tuki       

Jäämä II -690 -997 -672

Kustannusvastaavuus-% 76 68 77
 

1.3.3.2 Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet 

Taulukko 16  Liiketaloudellinen maksullinen palvelutoiminta vuonna 2008 

(1000 €) Tutkimus-, Labora- Kongressi- Täydennys- Yliopistoll. Yliopisto- Vuokraus- Rakennus- Kirjasto-, Opetus- ja Muu Yhteensä 
  koulutus-, torio- toiminta koulutus eläinsairaala liikunta toiminta ten perus- moniste- ja tutkimus- maksullinen   
  konsul- palvelut          parannus kopio- tilat toiminta   
  tointisop.               palvelut       
Myyntituotot 8 918 2 321 1 138 5 340 4 950 1 629 1 407 13 401 1 397 489 6 454 47 443
Muut tuotot       7 686   158  7 844
Tuotot yhteensä 8 918 2 321 1 138 5 340 4 950 1 629 9 093 13 401 1 397 647 6 454 55 287

Aineet ja tarvikkeet 530 696 53 44 634 120 747 28 31 141 1 690 4 714
Henkilökustannukset 4 815 1 002 162 2 729 2 446 771 111 0 211 272 3 073 15 592
Vuokrat 31 45 82 300 55 58 3 008 5 12 13 104 3 713
Palveluiden ostot 677 193 366 1 356 603 218 154 12 636 407 78 855 17 543
Muut erilliskust. 240 31 107 99 29 21 9 0 23 4 135 699
Sis. toiminnan kulut -116 -916 -50 -101 -62 -101 -160 0 -82 -12 -2 304 -3 905
Erilliskust. yhteensä 6 178 1 050 720 4 426 3 705 1 088 3 869 12 668 603 496 3 553 38 357

Käyttöjäämä 2 741 1 270 418 913 1 245 541 5 224 733 794 151 2 900 16 930

Osuus yhteiskust. 356 93 45 213 198 65 363 535 56 26 258 2 206
Laite 242 50 8 137 123 39 6 0 11 14 154 784
Kiinteistö 235 61 30 388 281 1 812 5 4 37 17 170 3 039
Virkatyö 44 405 7 149 1 519 816 104 84 315 490 975 4 907
Lomapalkkavelka 19 4 1 11 10 3 0 0 1 1 12 63
KOM/Poistot 123 32 16 74 75 78 126 186 19 9 89 827
KOM/VOM Korot 37 10 5 22 21 7 38 56 6 3 27 229
Yhteiskust. yhteensä 1 056 655 111 994 2 225 2 820 641 864 444 559 1 685 12 056

Kustannukset yht. 7 234 1 705 831 5 421 5 930 3 908 4 511 13 532 1 047 1 055 5 238 50 412

Jäämä I 1 684 616 307 -81 -980 -2 278 4 582 -131 350 -409 1 215 4 875

Toiminnan tuki     109 14               123

Muu toiminnan tuki     240             140 213 593

Jäämä II 1 684 616 656 -67 -980 -2 278 4 582 -131 350 -268 1 428 5 591

Kustannusvastaa-
vuus-% 123 136 137 99 83 42 202 99 133 61 123 110
Kustannusvastaa-
vuus-% tukien 
jälkeen 123 136 179 99 83 42 202 99 133 75 127 111
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Taulukko 17  Liiketaloudellinen maksullinen palvelutoiminta vuosina 2006-2008 

(1000 €) 2 006 2007 2008

Myyntituotot 45 119 47 306 47 454
Muut tuotot 7 540 7 362 7 833
Tuotot yhteensä 52 659 54 668 55 288
        
Aineet ja tarvikkeet 4 269 3 712 4 714
Henkilökustannukset 13 714 12 743 15 592
Vuokrat 3 942 4 129 3 714
Palveluiden ostot 20 169 23 873 17 543
Muut erilliskust. 1 045 778 699
Sis. toiminnan kulut -3 188 -3 268 -3 905
Erilliskust. yhteensä 39 951 41 967 38 357
     
Käyttöjäämä 12 708 12 701 16 931
        
Osuus yhteiskust. 2 124 1 823 2 206
Laite 1 056 697 784
Kiinteistö 2 725 2 897 3 039
Virkatyö 4 512 4 456 4 907
Lomapalkkavelka -176 20 63
KOM/Poistot 834 1 063 827
KOM/VOM Korot 115 232 229
Yhteiskust. yhteensä 11 190 11 188 12 055
     
Kustannukset yhteensä 51 141 53 155 50 413
        
Jäämä I 1 518 1 513 4 875
     
Toiminnan tuki 140 102 123
        
Muu toiminnan tuki 871 630 593
     
Jäämä II 2 529 2 245 5 591
     
Kustannusvastaavuus-% 103 103 110
Kustannusvastaavuus-% tukien 
jälkeen 105 104 111
 

Helsingin yliopiston maksuperustelain mukaisen lii-
ketaloudellisen palvelutoiminnan tuotot olivat 55,3 
milj. euroa vuonna 2008. Ylijäämä oli 5,5 milj. euroa 
mikä vastaa n. 10 % tuloista. Tulos on huomattavasti 
parempi kuin vuonna 2007 jolloin ylijäämä oli 2,2 
milj. euroa. Maksullista toimintaa on tehostettu mer-
kittävällä tavalla, koska tuottojen kasvu oli vajaa 
miljoona viime vuoteen verrattuna. Täydennyskoulu-
tuksen ja eläinsairaalan toiminta on kehittynyt myön-
teiseen suuntaan. Luonnontieteellisen museon pe-
ruskorjatut näyttelytilat avattiin yleisölle toukokuussa 
2008 ja museo on ollut erittäin suosittu. Opetusminis-
teriön tulotavoitetta ei aivan saavutettu mutta kannat-
tavuustavoite 3 % ylitettiin. 

Maksullisen palvelutoiminnan lähempi tarkastelu kui-
tenkin osoittaa, että kannattavuus vaihtelee eri osa-
alueiden välillä.  

Yliopistollisen eläinsairaalan maksupalvelutoiminta 
kehittyi odotettua paremmin. Liikevaihdon kasvu 
budjetoitiin alle 10 % tasolle, mutta kasvua oli noin 
36 %. Maksullisen toiminnan liikevaihto vuonna 2008 
oli 4,9 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi voimakkaimmin 
kotitalouksien tuotoissa. Potilasmäärä kasvoi vain 
noin 10 %. Liikevaihdon kasvu saatiin toteutettua 
hallituilla hinnastomuutoksilla sekä kehittämällä liike-
taloudellisesti kannattavia toimintoja. Liiketoiminnan 
kustannukset kasvoivat lähes samaa vauhtia tuotto-
jen kanssa. Henkilöstökulujen kasvu oli merkittävä eli 
16 %. Kokonaistuloksen paraneminen saatiin aikaan 
pitämällä vuokrakustannukset entisellä tasolla. 

Tutkimus-, koulutus- ja konsultointisopimusten tuotot 
olivat 8,9 milj. euroa ja toiminnan ylijäämä 1,7 milj. 
euroa eli n. 19 % tuloista. Vastaavasti ylijäämä 
vuonna 2007 oli 9,8 % tuloista. Tuottavuuden paran-
nus johtuu siitä, että osuus yhteiskustannuksista on 
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laskenut. Yliopistossa kehitetään tutkimustoiminnan 
tukipalveluja ja tutkimushankkeiden budjetointia pa-
rannetaan samalla, kun tutkijoiden kustannustietoi-
suutta lisätään.  

Kalliiden toimitilojen takia Yliopistoliikunnan toimin-
nan kustannusvastaavuus on huono. Ylipistoliikun-
nan tuotot kasvoivat, mutta kannattavuus jäi vuoden 
2007 tasolle. Kustannusten nousu johtui investoin-
neista uuteen tietojärjestelmään ja uuden Meilahden 
liikuntakeskuksen omien liikuntatilojen varustamises-
ta. Helsingin yliopisto tukee vahvasti yliopistoliikun-
taa toimitilojen osalta. Yliopistoliikunnan pääkohde-
ryhmänä ovat Helsingin yliopiston ja yhteistyöyliopis-
tojen opiskelijat ja henkilökunta. Ainoastaan ulkopuo-
lisille tarjottavia palveluja voidaan pitää puhtaana 
liiketaloudellisena toimintana. Yliopistoliikunta toimii 
jokaisella kampuksella ja tarjoaa hyvin varustetut 
liikuntatilat, jotka luovat monipuoliset mahdollisuudet 
liikunnan harrastamiselle. Opiskelijoiden ja henkilö-
kunnan fyysinen ja henkinen hyvinvointi edesauttaa 
yliopiston perustoimintaa ja vähentää terveydenhuol-
tokustannuksia. 

Opetus- ja tutkimustilojen toiminta on edelleen tap-
piollista; tulot kattavat välittömät kustannukset mutta 
eivät osuuttaan yhteiskustannuksista. Toiminta on 
pääosin tarkoitettu yliopiston omalle henkilökunnalle 
ja opiskelijoille. Opetus- ja tutkimustilojen majoittu-
mistoiminnan kannattavuus ei ole hyvä opiskelijahin-
tojen alhaisuudesta johtuen. Tilojen tuet ovat maata-
louden tuotantotukia. 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on jatkanut 
toiminnan keskittämistä. Toiminnan keskittäminen on 
vaikuttanut ennen muuta tilakustannuksiin. Palmeni-
an henkilöstömenot eivät enää laskeneet mutta ul-
kopuolelta ostettujen palvelujen osuus pieneni. Tuo-
tot kasvoivat melkein puolella miljoonalla eurolla ja 
kannattavuus on parantunut. Täydennyskoulutuk-
seen ei ole kohdennettu tukirahaa vuonna 2008. 

Muu maksullinen toiminta on kasvanut merkittävästi 
vuoteen 2007 verrattuna.. Suurimmat tulolähteet 

ovat kielikeskuksen koulutus ja museoiden pääsylip-
putulot. Yliopiston museon toiminta on tappiollista 
ennen yliopiston rahastojen tukea. Luonnontieteelli-
sen museon peruskorjaus on päättynyt ja museo 
avasi näyttelytilat yleisölle toukokuussa 2008. Muse-
on näyttelytilat ovat kiinnostaneet yleisöä ja tämä on 
lähinnä syy muun maksullisen toiminnan kasvuun. 
Toiminta on myös kannattavaa.  

Laboratoriopalvelujen tuotot olivat 2008 2,3 milj. 
euroa ja jäämä 26,5 % tuotoista, mikä on erittäin 
hyvä tulos. Tästä toiminnasta tehtiin erillinen laskel-
ma ensimmäisen kerran viime vuonna eikä siihen 
verrattuna ole suurta muutosta tapahtunut. 

Vuokraustoiminnan kannattavuus parani hieman 
koska kustannukset laskivat jonkin verran vuoteen 
2007 verrattuna. Toiminnan jäämä nousi 4,5 milj. 
euroon. 

Rakennusten perusparannustoiminta on riippuvainen 
Senaatti-kiinteistöjen kanssa solmitun peruskunnos-
tussopimuksen volyymista, joka laski 7 milj. eurolla 
vuoteen 2007 verrattuna. Toiminnan kannattavuus 
heikkeni hieman.  

 

1.3.3.3 Erillislakien mukaiset suoritteet 

Julkisoikeudelliset suoritteet 

Etelä-Suomen lääninhallitus ja Helsingin yliopisto 
ovat sopineet kuolemansyyn selvittämisestä 
1.6.1977 annetuin lain 12 §:n ja 21.12.1973 annetun 
asetuksen 11 §:n perusteella oikeuslääketieteellisten 
ruumiinavausten suorittamisesta. 

Ruumiinavaustoiminnan tuotot olivat 1,5 milj. euroa 
eli suurin piirtein vuoden 2007 tasolla. Kokonaiskus-
tannukset kuten myös toiminnan kannattavuus py-
syivät entisellä tasolla.  

Jäämä vuonna 2008 oli 2,1 % tuotoista vastaavan 
luvun ollessa 5 % vuonna 2007.  
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Taulukko 18  Ruumiinavaustoiminta vuosina 2006-2008 

(1000 €) 2006 2007 2008
        
Myyntituotot 1 407 1 399 1 462
Tuotot yhteensä 1 407 1 399 1 462
        
Aineet ja tarvikkeet 88 99 105
Henkilökustannukset 623 715 757
Vuokrat - - -
Palveluiden ostot 55 38 44
Muut erilliskust. - - 1
Erilliskust. yhteensä 766 852 907

Käyttöjäämä 641 547 555
        
Osuus yhteiskust. 96 123 184
Laite -  - -
Kiinteistö 406 250 254
Virkatyö 69 69 56
Lomapalkkavelka -5 10 5
KOM/Poistot 18 23 19
KOM/VOM Korot 2 2 6
Yhteiskust. yhteensä 586 477 525

Kustannukset yhteensä 1 352 1 329 1 432

Jäämä 55 70 30

Kustannusvastaavuus-% 104 105 102
 

Liiketaloudelliset suoritteet 

Taulukko 19  Oikeuskemia vuosina 2006-2008 

(1000 €) 2006 2007 2008
        
Myyntituotot 2 007 2 191 2 396
Tuotot yhteensä 2 007 2 191 2 396
        
Aineet ja tarvikkeet 374 383 367
Henkilökustannukset 662 734 859
Vuokrat 3 5 8
Palveluiden ostot 225 196 253
Muut erilliskust. 30 23 15
Erilliskust. yhteensä 1 294 1 341 1 502

Käyttöjäämä 713 850 894
        
Osuus yhteiskust. 43 36 96
Laite -  - -
Kiinteistö 47 48 49
Virkatyö 140 131 144
Lomapalkkavelka - 1 3
KOM/Poistot 195 248 216
KOM/VOM Korot 23 25 60
Yhteiskust. yhteensä 448 489 569

Kustannukset yhteensä 1 742 1 830 2 071

Jäämä 265 361 324

Kustannusvastaavuus-% 115 120 116
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Yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen oikeuskemian 
osaston toiminta perustuu 27.2.1948 annettuun ase-
tukseen 169/1948. Osaston tehtävänä on opetuksen 
ja tutkimuksen lisäksi suorittaa oikeuslääketieteelli-
sissä ruumiinavauksissa talteen otettujen näytteiden 
oikeuskemialliset tutkimukset, myrkytystapauksissa 
otettujen muiden näytteiden kemialliset tutkimukset 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kuksen pyytämiä oikeuskemiallisia lääkeaine- ja 
rohdostutkimuksia. Toiminta on hieman kasvanut ja 
tulos on voitollinen, jäämän ollessa 13,5 % tuotoista. 
 
1.3.4 Yhteisrahoitteinen toiminta 
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat vuonna 
2008 122,8 milj. euroa, mikä vastaa 2,4 % laskua 
vuoteen 2007 verrattuna. Yhteisrahoitteisen toimin-
nan tuotoissa on mukana yliopiston täydentävä ra-
hoitus maksullista toimintaa ja yliopiston rahastojen 
kautta kulkevia eriä lukuun ottamatta. Tuotoista jul-
kishallinnon osuus oli 60 % ja Suomen Akatemian 
osuus siitä oli 67 %. EU:n osuus yhteisrahoitteisen 
toiminnan tuotoista oli 13 %, eli sama kuin vuonna 

2007. Muun ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 28 
%, josta Helsingin yliopiston rahastot ja muut koti-
maiset rahastot vastasivat 65 %, yhteensä 22 milj. 
euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tulotavoite vuo-
delle 2008 oli 72 milj. euroa, mikä siis ylitettiin. 

Työajan kohdentamisjärjestelmä, SoleTM, on otettu 
käyttöön v. 2008 aikana ja virkatyön osuus on lasket-
tu järjestelmään tallennettujen tietojen mukaan. Vir-
katyön osuus laski viime vuoteen verrattuna. Silloin 
työaikatiedot kerättiin erillisellä kyselyllä, jossa henki-
löt itse tekivät arvioinnin virkatyön osuudesta. 

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset nou-
sivat 2,4 % 106,9 milj. euroon ja osuus kokonaiskus-
tannuksista laski hieman alle 70 %:iin. Osuus yhteis-
kustannuksista nousi toisaalta melkein 10 %. Syy 
tähän on lähinnä laitoskohtaisten tukitoimintojen 
kustannusten kasvu. Tilakustannukset ovat 13,9 milj. 
euroa ja vastaavat 29,7 % yhteiskustannuksista. 
Tukitoimintojen osuus on 29,3 milj. euroa eli 62,7 %. 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset 
ovat 153,6 milj. euroa ja jäämä - 30,9 milj. euroa. 

 

Taulukko 20  Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosina 2007 ja 2008 (1000 €) 

TUOTOT 2008 2007 
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 73 075 75 388
- EU:lta saatu rahoitus 15 602 16 414
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 33 807 33 386
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 303 590
= tuotot yhteensä 122 787 125 778
   
KUSTANNUKSET   
yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset   
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 347 7 062
- henkilöstökustannukset 74 445 74 698
- vuokrat 1 611 1 672
- palvelujen ostot 10 879 12 410
- muut erilliskustannukset 13 591 13 614
= erilliskustannukset yhteensä 106 873 109 456
   
yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista   
- tukitoimintojen kustannukset 29 326 24 473
- poistot 2 278 2 752
- muut yhteiskustannukset 15 165 15 521
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä 46 769 42 746
   
= kokonaiskustannukset yhteensä 153 642 152 202
   
KUSTANNUSVASTAAVUUS -30 855 -26 424
= tuotot - kustannukset   
Kustannusvastaavuus-% 80 % 83 %
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1.4  Tuotokset ja laadunhallinta  

1.4.1  Suoritteiden määrät ja aikaan-
saadut  julkishyödykkeet  

 
1.4.1.1  Tutkimus ja tutkijankoulutus 

Yliopiston tutkimuspolitiikka 

Yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007–2009 
linjaa yliopiston tutkimukseen liittyviä strategisia ky-
symyksiä. Se ottaa kantaa tutkijankoulutusta, tutki-
januraa, tutkimusetiikkaa, tutkimuksen infrastruktuu-
ria sekä tutkimuksen ja sen tulosten hyödyntämistä 
koskeviin kysymyksiin ja tutkimusta tukevan hallin-
non kehittämistoimiin. Yliopisto aloitti vuonna 2008 
osana strategiatyötä tutkimuspoliittisen ohjelman 
laajapohjaisen valmistelun vuosiksi 2010–2012. 

Innovaatio-ohjelmassa 2007–2009 kuvataan proses-
sit, joilla yliopisto tukee tutkijoitten keksintöaihioitten 
analysointia ja suojaamista korkeakoulukeksintölain 
edellyttämällä tavalla. Innovaatio-ohjelma ja rehtorin 
antama yliopiston keksintöohje luovat selkeät toimin-
tamallit ja edellytykset keksintöjen ja muiden tutki-
mustulosten hyödyntämiselle. 

Yliopisto on valmistautunut yliopistolain uudistuksen 
edellyttämiin tutkimusta koskeviin muutoksiin perus-
tamalla tutkimuksesta vastaavan vararehtorin johdol-
la toimivan projektiryhmän. Projektiryhmä on tarkas-
tellut toimintaympäristön muutoksia ja muutoksen 
luomia mahdollisuuksia tutkimustoiminnassa sekä 
tehnyt ehdotuksia toiminnallisten rakenteiden, tutki-
muksen infrastruktuurien, tutkimuksen laadun arvi-
oinnin ja strategisen johtamisjärjestelmän kehittämi-
seksi. 

Yliopisto on jatkanut omien varojensa käyttöä tutki-
muksen tukemiseen mm. rahoittamalla tutkimusta 
tekeviä erillisiä laitoksia, tutkimusverkostoja, tutki-
muksen huippuyksikköjä ja yliopistossa toimivia Fi-
DiPro –professoreita sekä muuta korkeatasoista 
yliopiston piirissä tehtävää tutkimusta. Yliopisto on 
kohdentanut varojensa puitteissa tutkimusvirkoja 
kuten pooliprofessuureja, tutkijatohtorin virkoja sekä 
tutkijankoulutuspaikkoja. Lisäksi noin 3 milj. euroa on 
käytetty yliopiston tutkimusmäärärahoihin ja väitös-
kirjojen viimeistelyn tukemiseen. 
 
Tutkimuksen arviointi 

Strategiansa ja tutkimuspoliittisen toimenpideohjel-
mansa mukaisesti yliopisto toteuttaa koko yliopistos-
sa tehtävän tutkimuksen arvioinnin kuuden vuoden 
välein. Arvioitsijoina toimivat ulkopuoliset, kansainvä-
liset asiantuntijat.  

Tutkimuksen arviointi toteutettiin viimeksi vuosina 
2004–2006. Arviointitulosten perusteella yli neljäsosa 
yliopiston laitoksista edustaa tutkimukseltaan eu-
rooppalaista huipputasoa. Vuonna 2008 tiedekunnat, 
laitokset ja tutkimusintensiiviset erillislaitokset toteut-

tivat tutkimuksen arvioinnin tulosten ja kehittämiseh-
dotusten pohjalta päätettyjä toimenpiteitä. 

Yliopisto palkitsee arvioinnissa parhaiten menesty-
neet yksiköt ja tiedekunnat käyttäen tarkoitukseen 
omia varojaan. Palkintosummat vaihtelevat 30 000 
eurosta 309 000 euroon vuodessa. Helsingin yliopis-
to kohdistaa näin yli 15 milj. euroa omia varojaan 
tutkimuksensa vahvuusalueille kaudella 2007–2012. 

Tiedekunnat ovat osoittaneet saamaansa yliopiston 
erityisrahoitusta tutkimuksen vahvistamiseen muun 
muassa myöntämällä määrärahoja tutkimustoimintaa 
edistäviin hankkeisiin, strategisilla tutkimusaloilla ole-
viin laitosten yhteisiin monitieteisiin tutkimushankkei-
siin sekä tutkijankoulutuksen ja tutkijatohtorivaiheen 
tukemiseen. 
 
Tutkimuksen hyödyntäminen  

Tutkija vaikuttaa yhteiskuntaan ensisijaisesti tiedeyh-
teisön jäsenenä ja oman alansa uusimman tutkimus-
tiedon välittäjänä. Tieteellinen julkaiseminen on välit-
tömin tapa tuoda osaaminen tiedeyhteisön käyttöön, 
kritiikin kohteeksi ja hieman pidemmällä tähtäimellä 
myös suuren yleisön ja yhteiskunnan eri lohkojen 
hyödynnettäväksi. Helsingin yliopiston julkaisuaktiivi-
suus oli vuonna 2008 edelleen erittäin korkea. Tutki-
jat ja tutkijaryhmät julkaisivat usein tieteenalansa 
johtavissa ja eniten siteeratuissa sarjoissa. 

Yliopistojen ja tietointensiivisten organisaatioiden 
rooli osaamiseen perustuvassa yhteiskunnallisessa 
kehityksessä on korostunut ja yliopistojen rooli tiede- 
ja teknologiapolitiikan potentiaalisena toimijana on 
noussut vahvasti esille. Perustutkimuksen arvo ym-
märretään laajasti, mutta samalla myös tutkimustie-
don välittömämpään hyödyntämiseen on kiinnitetty 
huomiota. Yliopistoissa tuotetulla uudella tiedolla 
nähdään olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnin, 
kestävän kehityksen sekä taloudellisen kilpailukyvyn 
aikaansaamisessa. Helsingin yliopisto on myös alu-
eellisesti sitoutunut tukemaan tutkimuksensa avulla 
pääkaupunkiseudun elinvoimaista kehitystä.  

Helsingin seudun innovaatiostrategiaan kirjatut ta-
voitteet velvoittavat yliopistoa tukemaan tutkimuk-
sensa avulla korkeaan osaamiseen nojautuvaa elin-
keinoelämän kehitystä ja sitä kautta korkeaa työlli-
syyttä alueella. Metropolialueen lisäksi yliopisto kan-
taa vastuuta alueellisesta innovaatioyhteistyöstä ja 
kehittämisestä myös muilla paikkakunnilla. Tutkimus-
tulosten ja osaamisen hyödyntäminen näiden yhteis-
kunnallisten päämäärien hyväksi tapahtuu kiinteässä 
vuorovaikutuksessa tiedon hyödyntäjien kanssa sekä 
yksityisellä ja julkisella että kolmannella sektorilla 
sekä kansainvälisesti. Se edellyttää myös selkeitä 
toimintamalleja tämän vuorovaikutuksen toteuttami-
seksi. Innovaatiotoimintaa koskevien yliopiston 
säännösten, tukipalveluiden sekä menettelytapojen 
tulee mahdollistaa joustava vuorovaikutus. 

Innovaatiotoiminta on Helsingin yliopistossa kehittä-
misen kohteena. Soveltuvia mittareita toiminnan 
kuvaamiseksi ja arvioimiseksi kehitetään myös kan-
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sallisesti, mm. yhteistyössä muiden yliopistojen 
kanssa. 

Helsingin yliopisto on tarkkaan harkiten käyttänyt oi-
keuttaan ottaa oikeudet tutkimuksessa syntyneisiin 
keksintöihin käyttäen mm. teknologiansiirtoyritystä 
Licentia Oy:tä patentin haltijana ja kaupallistajana. 

Tutkimustoiminnan kansainvälisyys  

Yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuk-
sen tuloksia julkaistiin laaja-alaisesti lukuisissa huip-
putason tieteellisissä sarjoissa, ja useat yliopiston 
tutkijat saivat vuoden aikana merkittävää kansain-
välistä tunnustusta ja palkintoja. Helsingin yliopiston 
tutkimustoiminnan kansainvälisyys ilmenee myös 
aktiivisena tutkijavaihtona, kansainvälisinä konfe-
rensseina, seminaareina ja vierailuluentoina. Noin 
neljäsosa Helsingin yliopiston tutkijatohtorihakuun 
osallistuneista oli ulkomaisia. Helsingin yliopiston tut-
kimuksen korkea taso sai vuonna 2009 kansainvälis-
tä huomiota, kun yliopiston sijoitus nousi sijalle 68 
maailman parhaiden yliopistojen Shanghai Jiao Tong 
–listalla (eurooppalaisista Helsingin yliopisto on sijal-
la 19).  

Yliopiston täydentävästä rahoituksesta yhä merkittä-
vämpi osa haetaan ja saadaan kansainvälisiltä tut-
kimuksen rahoittajilta. Myönteinen kansainvälinen 
rahoituspäätös edellyttää lähes poikkeuksetta me-
nestystä eri kriteerein toteutetuissa vertaisarvioin-
neissa. Menestys kansainvälisessä kilpailussa tuo 
tutkijalle usein pitkäkestoisempaa ja tasoltaan koti-
maista merkittävämpää rahoitusta. Kansainvälisen 
tutkimusyhteistyön verkostot tarjoavat parhaimmil-
laan erinomaisen pohjan nuorten tutkijoiden koulu-
tukseen, tutkijan osaamisen syventämiseen ja moni-
tieteiseen huippututkimukseen. Kansainvälinen liik-
kuvuus ja verkostoituminen tuo usein tutkijan käyt-
töön ainutlaatuista infrastruktuuria, metodologista 
osaamista, merkittäviä aineistoja ja yhteistyötahoja.  

Helsingin yliopiston tutkijat ovat mukana lukuisissa 
kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, joista esi-
merkkinä voidaan mainita pitkäaikaisen ympäristö-
tutkimuksen LTER-verkosto. 

Helsingin yliopiston tutkijat osallistuivat hyvin aktiivi-
sesti seitsemännen puiteohjelman vuoden 2008 ha-
kukierroksiin, myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen 
sopimusneuvotteluihin eteni noin viisikymmentä han-
ketta eri tieteenaloilta. Euroopan tutkimusneuvoston 
(European Research Council, ERC) ensimmäinen 
Advanced Grant toi Helsingin yliopistolle menestystä, 
kun professorit Markku Kulmala, Antti Kupiainen, Bo 
Stråth, Ilkka Hanski ja Päivi Peltomäki saivat projek-
teilleen rahoituksen. Helsingin yliopiston menestys 
ERC:n hauissa on Pohjoismaiden paras, kun kaksi 
Helsingin yliopiston tutkijaa sai vuonna 2007 Starting 
Grant –rahoituksen. 

Vuonna 2008 Helsingin yliopistoon saatiin neljä Fin-
land Distinguished Professor Programme (FiDiPro) -
ohjelman 12 professorista: prof. Elizabeth Couper-
Kuhlen Potsdamin yliopistosta, prof. Scott F. Gilbert 
Yhdysvaltain Swarthmore Collegesta, prof. Tadeusz 

Iwaniec Syracusen yliopistosta Yhdysvalloista sekä 
prof. B. Matija Peterlin Kalifornian yliopistosta. 

 
Jatkokoulutuksen laadunvarmistustyö  

Bolognan prosessin toteutusta on jatkettu vuonna 
2008, jolloin painopisteenä on ollut jatkotutkintojen 
kehittäminen. Vuonna 2006 tehdyt yliopistotason 
linjaukset ohjaavat kaikkea yliopiston jatkotutkinto-
koulutusta. Niiden lähtökohtana on, että Helsingin 
yliopistossa ensisijainen jatkotutkinto on tohtorin 
tutkinto. Yliopistossa on kuitenkin mahdollista suorit-
taa myös lisensiaatin tutkinto, joka joillakin aloilla 
toimii ammatillisena pätevöitymis- tai erikoistumistut-
kintona. Tohtorin tutkinto mitoitetaan ja ohjataan 
siten, että sen voi suorittaa kokopäivätoimisesti nel-
jässä vuodessa. Linjauksissa määritellään lisäksi 
muun muassa tohtorin tutkinnon ja siihen kuuluvien 
opintojen laajuus ja mitoitus. Lisäksi yliopistotasolla 
on määritelty jatko-opiskelijavalintojen yleiset peri-
aatteet, arvosteluasteikot, jatko-opiskelijan ohjauk-
sen, opintojen etenemisen seurannan ja henkilökoh-
taisen opintosuunnitelman yleiset periaatteet.  

Tiedekunnat ovat täsmentäneet konsistorin jatkotut-
kintolinjausten mukaisesti muun muassa jatko-opis-
kelijavalintoja koskevia ohjeita ja käytäntöjä. Lisäksi 
tiedekunnat ovat jatkaneet jatko-opintojen ohjauksen 
periaatteiden määrittelyä. Tiedekuntien verkkosivuilta 
on saatavissa tiedekuntatason päätös tai suositus 
ohjausperiaatteista, jotka sisältävät jatko-opiskelijoi-
den ja ohjaajien oikeudet ja velvollisuudet. Ohjaus-
suhteen käytännöistä sopimisessa käytetään joissain 
tiedekunnissa myös erityistä ohjausasiakirjaa tai 
ohjaussopimusta. Lisäksi tutkijakouluissa saattaa 
olla tarkentavia ohjaussuhdetta ja muuta jatko-
opiskelua koskevia ohjeita. 

Jatko-opintotarjonnan kehittämistä on jatkettu tiede-
kunta- ja kampustasolla. Jatko-opintotarjonnasta tie-
dottamista on parannettu siten, että kaikkien tiede-
kuntien jatko-opintotarjonnasta tiedotetaan tiedekun-
nan verkkosivuilla. Lisäksi yliopistotasolla on verkko-
linkkeinä löydettävissä kaikkien tiedekuntien jatko-
opintotarjonta. Tiedekuntien jatko-opintojen sisältöjä 
on edelleen kehitetty yliopistotason linjausten edellyt-
tämällä tavalla niin, että jatko-opinnot entistä pa-
remmin antavat valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin 
että muihin asiantuntijatehtäviin. Tohtorin tutkintoon 
kuuluu yliopistotason linjausten mukaan oman tutki-
mustyön ja siihen kuuluvien tutkimusalan opintojen 
lisäksi tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansain-
välistä tieteellistä toimintaa sekä yleisiä asiantunti-
juuteen valmentavia osuuksia, joita voivat olla esim. 
johtaminen, yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, 
tieteellinen viestintä ja projektityöskentely.  

Konsistorin jatkotutkintolinjausten mukaiset väitöskir-
jojen arvosteluasteikot on otettu käyttöön kaikissa 
tiedekunnissa siten, että 7 tiedekuntaa käyttää 8-
portaista latinankielistä asteikkoa ja 4 tiedekuntaa 3-
portaista (hyväksytty/hylätty/kiittäen hyväksytty) as-
teikkoa. Väitöskirjojen arvosanojen kuvaukset on laa-
dittu kaikissa tiedekunnassa niin, että arvosanoja 
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koskevat ohjeet ja kuvaukset on saatavissa tiede-
kunnan verkkosivuilta. 

Yliopistossa on vakiinnutettu jatko-opiskelijoita kos-
keva rekisteriseuranta, jonka avulla jatko-opiskelijoita 
voidaan tukea opintojen etenemisessä entistä pa-
remmin ja jonka pohjalta koko jatko-opiskeluproses-
sia voidaan systemaattisesti kehittää. Kaikki jatko-
opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man. Jatko-opiskelijoiden rekisteriseurannasta on 
saatu hyviä kokemuksia useissa tiedekunnissa ja 
seurantajärjestelmää tullaan jatkossa kehittämään 
kokemusten pohjalta. Vuonna 2008 toteutettiin toisen 
kerran jatko-opiskelijoita koskeva rekisteripoiminta. 
Poiminta kosketti niitä yliopistossa kirjoilla olevia jat-
ko-opiskelijoita, joiden jatko-opinto-oikeuden myön-
tämisestä oli kulunut vähintään seitsemän vuotta ja 
joiden jatkotutkinto oli kesken. Seurannan toteutta-
misen tavoitteena on kannustaa jatko-opiskelijaa 
edistämään opintojaan ja tutkinnon valmistumista. 
Rekisteriseuranta toteutettiin nyt kaikissa tiedekun-
nissa, edellisen vuoden ensimmäisessä poiminnassa 
oli mukana ollut viisi tiedekuntaa. Seurantaan jäi 
yhteensä 1077 jatko-opiskelijaa.  

Rekisteriseurannasta tehdyn selvityksen mukaan 
jatko-opintojen venymisen syinä olivat useimmiten 
jatko-opiskelu päätoimisen työn ohella, äitiys- tai 
vanhempainlomat sekä muut perhesyyt tai tutkimus-
rahoituksen puute. Rekisteriseurannan käyttöönotto 
on näkynyt jatko-opiskeluoikeuksien hakemisen vä-
hentymisenä ja huolellisemmin valmisteltuina hake-
muksina sekä systematisoituneena ja tehostuneena 
ohjauksena.   

Yliopistossa käytetään opetuksen laadun arviointi-
matriisia välineenä opetuksen kehittämisessä. Ope-
tuksen laadun arviointimatriisi sisältää myös jatkotut-
kintokoulutuksen. Lisäksi tiedekunnat ovat laatineet 
toimintakäsikirjat, jotka sisältävät jatkotutkintokoulu-
tukseen liittyvien prosessien kuvaukset. Toimintakä-
sikirjoja päivitetään säännöllisesti. 

Tutkijakoulut  

Helsingin yliopisto koordinoi 33:a opetusministeriön 
tutkijakoulua, joissa oli 362 tutkijaopiskelijapaikkaa ja 
12 koordinaattoria. Suomen suurimpana monitietei-
senä yliopistona Helsingin yliopisto kantaa vastuuta 
valtakunnallisesta tohtorikoulutuksesta. Kaudella 
2007–2011 yliopiston tutkijakouluista 30 on valta-
kunnallisia ja 3 Helsingin yliopiston sisällä toimivia 
tutkijakouluja. Lisäksi yliopisto tukee tohtorikoulutus-
ta rahoittamalla omista varoistaan yhteensä 60 tutki-
jankoulutuspaikkaa, joista osa sijoittuu opetusminis-
teriön tutkijakouluihin, osalla tuetaan koulujen ulko-
puolista tohtorikoulutusta aloilla, joilla ei ole olemas-
sa tutkijakouluja. 

 

 

 

Tutkimuksen huippuyksiköt 

Suomen Akatemian vuosille 2008–2013 valituista 18 
huippuyksiköstä 12 toimii kokonaan tai osaksi Hel-
singin yliopistossa. Huippuyksiköistä seuraavia seit-
semää johdetaan Helsingin yliopistosta:  
• Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan 

tutkimuksen huippuyksikkö 
• Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen 

fysiikka, kemia, biologia ja meteorologia 
• Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö 
• Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tutki-

muksen huippuyksikkö 
• Molekulaarisen ja integratiivisen neurotieteen 

huippuyksikkö 
• Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhteisön 

perusteet -huippuyksikkö 
• Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö. 

Vuosille 2006–2011 valituista 23:sta huippuyksiköis-
tä 14 toimii kokonaan tai osaksi Helsingin yliopistos-
sa. Huippuyksiköistä seuraavia yhdeksää johdetaan 
Helsingin yliopistosta: 
• Syövän biologian huippuyksikkö 
• Virologian huippuyksikkö 
• Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet –huippuyksikkö 
• Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö 
• Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen 

huippuyksikkö 
• Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikkö  
• Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikkö 
• Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muu-

toksen huippuyksikkö  
• Evoluutiogenetiikan ja -fysiologian huippuyksikkö 
• Kasvin signaloinnin tutkimuksen huippuyksikkö  
• Kansantautien genetiikan tutkimuksen huippuyk-

sikkö 
• Laskennallisen molekyylitutkimuksen huippuyk-

sikkö 
• Inversio-ongelmien huippuyksikkö. 

Helsingin yliopisto on mukana seuraavissa kuudessa 
vuonna 2008 käynnissä olevasta kahdestatoista 
pohjoismaisesta huippuyksikössä. 

Pohjoismaiset molekyylilääketieteen huippuyksiköt  
2004–2009: 
• Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics 

(NCoEDG) 
• Water Imbalance Related Disorders (WIRED) 
Pohjoismaiset humanistinen ja yhteiskuntatieteelli-
sen tutkimuksen huippuyksiköt 2005–2010: 
• Cognitive Control: Behavioural and Brain Studies 

of Cognitive Control in Attention, Perception, 
Language, Memory, and Emotion (NCoE) 

• Nordic Centre For Medieval Studies (NCMS) 
• Nordic Microcomparative Syntax (NORMS) 
Pohjoismainen hyvinvointitutkimuksen huippuyksikkö 
2007–2012: 
• The Nordic Welfare State – Historical Founda-

tions and Future Challenges (NordWel) 
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Tutkijankoulutus  
 
Taulukko 21  Jatko-opiskelijat opintoaloittain ja sukupuolen mukaan 2008 
 

Jatko-opiskelijoita Opintoala 
yhteensä naisia naisia % 

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 304 145 48 % 344 384 
Humanistinen 968 648 67 % 1028 1070 
Kasvatustieteellinen 322 257 80 % 342 340 
Yhteiskuntatieteellinen 774 455 59 % 800 845 
Psykologia 191 143 75 % 186 187 
Oikeustieteellinen 367 175 48 % 418 416 
Luonnontieteellinen 1143 585 51 % 1142 1180 
Maatalous-metsätieteellinen 395 248 63 % 477 498 
Lääketieteellinen 430 305 71 % 445 480 
Hammaslääketieteellinen 39 28 72 % 40 51 
Eläinlääketieteellinen 88 72 82 % 80 79 
Farmasia 105 79 75 % 104 101 
Koko yliopisto 5126 3140 61 % 5406 5631 
 
Yliopiston jatko-opiskelijoiden kokonaismäärä on vä-
hentynyt kolmen viimeisen vuoden aikana. Tiedekun-
nissa on vuoden 2007 kuluessa otettu käyttöön jat-
ko-opiskelijoiden rekisteriseuranta, joka on tukenut 
tiedekuntia jatko-opiskelijoiden opintojen etenemisen 
seurannassa ja tohtorikoulutukseen käytettävien re-
surssien hallinnassa. Useissa tiedekunnissa jatko-
opiskelijavalintojen kriteereitä on täsmennetty, mikä 

osaltaan vähentää uusien jatko-opiskelijoiden mää-
rää. Lisäksi jo jatko-opiskelijoita valittaessa tiede-
kunnissa harkitaan entistä huolellisemmin, voiko 
tiedekunta tarjota jatko-opiskelijalle hänen tutkimus-
alallaan asiantuntevaa ohjausta. Tiedekunnissa on 
alettu kiinnittää huomiota tutkintojen ja ohjauksen 
laadun näkökulmasta myös siihen, kuinka monta 
ohjattavaa kullakin ohjaajalla voi olla. 

 
Taulukko 22  Suoritetut tohtorin tutkinnot opintoaloittain vuosina 2006–2008 
 

Tohtorin tutkinnot Opintoala 
Yhteensä Naiset Naiset %

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 12 5 42 % 15 11 
Humanistinen 55 35 64 % 48 29 
Kasvatustieteellinen 14 11 79 % 20 21 
Yhteiskuntatieteellinen 42 25 60 % 48 31 
Psykologia 9 5 56 % 13 13 
Oikeustieteellinen 11 4 36 % 13 13 
Luonnontieteellinen 118 69 58 % 136 109 
Maatalous-metsätieteellinen 46 33 72 % 39 33 
Lääketieteellinen 121 84 69 % 95 90 
Hammaslääketieteellinen 5 3 60 % 3 6 
Eläinlääketieteellinen 16 13 81 % 6 11 
Farmasia 17 12 71 % 9 10 
Koko yliopisto 466 299 64 % 445 377 
 
Tohtorin tutkintojen kokonaismäärä on yliopistossa 
lisääntynyt vuosittain kolmen viimeisen vuoden aika-
na. Vuosina 2006–2008 alakohtaisesti tarkasteltuna 
tutkintojen määrän kehitys vaihtelee vuosittain. Nais-
ten osuus (64 %) yliopiston tohtorin tutkinnon suorit-
taneista on lisääntynyt vuoteen 2007 (57 %) verrat-

tuna. Alakohtaisesti tarkasteltuna naisten osuus toh-
torin tutkinnon suorittaneista on vähemmän kuin 50 
% vain teologisella ja oikeustieteen aloilla. Naistohto-
reiden osuus kaikista valmistuneista on suurin eläin-
lääketieteellisellä (81 %) ja kasvatustieteellisellä 
alalla (79 %). 
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Taulukko 23  Suoritetut tohtorin tutkinnot ja tavoitteet opintoaloittain vuosina 2006–2008 
 

Tohtorin tutkinnot Opintoala 
Yhteensä Tavoite Toteuma

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 12 14 -2 +1 -3 
Humanistinen 55 51 +4 -3 -21 
Kasvatustieteellinen 14 22 -8 -2 +3 
Yhteiskuntatieteellinen 42 40 +2 +8 -6 
Psykologia 9 7 +2 +6 +7 
Oikeustieteellinen 11 15 -4 -2 +1 
Luonnontieteellinen 118 118 0 +18 +1 
Maatalous-metsätieteellinen 46 39 +7 0 -8 
Lääketieteellinen 121 90 +31 +5 +5 
Hammaslääketieteellinen 5 7 -2 -4 -1 
Eläinlääketieteellinen 16 11 +5 -5 +2 
Farmasia 17 9 +8 0 +1 
Koko yliopisto 466 423 +43 +22 -19 
 
Yliopisto on saavuttanut ja jopa ylittänyt tohtorin tut-
kintojen määrälliset tavoitteet useimmilla aloilla. Vain 
teologisella, kasvatustieteellisellä, oikeustieteellisellä 
ja hammaslääketieteen aloilla jäätiin jonkin verran 

asetetuista tavoitteista. Lääketieteellisen tiedekun-
nan tutkintotavoite ylittyi poikkeuksellisen paljon (31 
tutkintoa). 

 
Taulukko 24  Suoritetut lisensiaatin tutkinnot opintoaloittain vuonna 2008 
 

Lisensiaatin tutkinnot Opintoala 
Yhteensä Naiset Naiset %

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 5 2 40 % 9 4 
Humanistinen 11 8 73 % 16 17 
Kasvatustieteellinen 3 3 100 % 3 4 
Yhteiskuntatieteellinen 19 10 53 % 15 18 
Psykologia 8 8 100 % 6 6 
Oikeustieteellinen 10 4 40 % 13 19 
Luonnontieteellinen 69 28 41 % 72 68 
Maatalous-metsätieteellinen 4 3 75 % 7 4 
Lääketieteellinen           
Hammaslääketieteellinen           
Eläinlääketieteellinen           
Farmasia 1 1 100 % 1   
Koko yliopisto 130 67 52 % 142 140 
 
 
Lisensiaatin tutkintojen määrä on kolmen viimeisen 
vuoden aikana vuosittain vähentynyt. Lisensiaatin 
tutkinnon profiilia on kehitetty konsistorin jatkotutkin-
tolinjausten (2006) mukaisesti siten, että se on entis-

tä selkeämmin ammatillisesti suuntautunut pätevöi-
tymis- tai erikoistumistutkinto, mikä osaltaan vaikut-
taa suoritettujen lisensiaatin tutkintojen määriin.  
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1.4.1.2 Peruskoulutus 
 
Opiskelijat 
 
Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavi-
en opiskelijoiden määrä vuonna 2008 oli 29 218,  
 

 
 
josta naisten osuus oli 64 %. Ruotsinkielisiä alempaa 
ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia opiskeli-
joita on yhteensä 1 925. Eniten heitä oli yhteiskunta-
tieteellisellä ja humanistisella koulutusalalla. 
 

Taulukko 25  Perustutkinto-opiskelijoiden määrä koulutusaloittain vuonna 2008 
 

Perustutkinto-opiskelijoita Opintoala 
yhteensä naisia naisia %

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 1696 1078 64 % 1809 1779 
Humanistinen 6936 5134 74 % 7507 7565 
Kasvatustieteellinen 2668 2352 88 % 3132 3152 
Yhteiskuntatieteellinen 4075 2654 65 % 4436 4468 
Psykologia 373 253 68 % 417 493 
Oikeustieteellinen 1950 1135 58 % 2054 2041 
Luonnontieteellinen 6858 3096 45 % 7625 7787 
Maatalous-metsätieteellinen 2363 1461 62 % 2790 2778 
Lääketieteellinen 858 519 60 % 842 818 
Hammaslääketieteellinen 254 168 66 % 240 239 
Eläinlääketieteellinen 408 374 92 % 395 376 
Farmasia 779 607 78 % 881 848 
Koko yliopisto 29218 18831 64 % 32128 32344 

Lähde: Oodi 
 
Taulukko 26  Ruotsinkieliset perustutkinto-opiskelijat koulutusaloittain vuonna 2008 
 

Opintoaste 
Alempi Ylempi 

Yhteensä Opintoala 

Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. 
Teologinen 5 9 2 2 7 11 
Humanistinen 186 282 73 108 259 390 
Kasvatustieteellinen 70 77 9 11 79 88 
Yhteiskuntatieteellinen 331 462 137 175 468 637 
Psykologia 3 7 1 1 4 8 
Oikeustieteellinen 114 179 8 16 122 195 
Luonnontieteellinen 179 321 8 20 187 341 
Maatalous-metsätieteellinen 34 58 3 7 37 65 
Lääketieteellinen 0 0 89 142 89 142 
Hammaslääketieteellinen 0 0 3 5 3 5 
Eläinlääketieteellinen 14 17 3 4 17 21 
Farmasia 11 14 5 8 16 22 
Koko yliopisto 947 1426 341 499 1288 1925 

Lähde: Oodi 

 
Opetuksen laadunvarmistus 

Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman audi-
toinnin tuloksena saadut kehittämissuositukset on 
huomioitu seuraavan strategiakauden valmistelussa. 
Koulutuksen laadunvarmistuksen keskeinen kehittä-
miskohde on opiskelijapalautekäytäntöjen paranta-
minen. Tavoitteena on systemaattisen ja kattavan 
palautejärjestelmän kehittäminen ja opiskelijapalaut-

teen käsittelyn ja hyödyntämisen systematisointi 
sekä sen varmistaminen että palaute on osa opetuk-
sen kehittämistä. 
 
Opiskelijapalautetta oppimiskokemuksista  

Yliopistopedagoginen tutkimus- ja kehittämisyksikkö 
(YTY) on yhdessä tiedekuntien pedagogisten lehtori-
en kanssa kehittänyt Opiskelijan oppiminen ja oppi-
misympäristöt (OPPI) –kyselyä. Se pohjautuu Edin-
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burghin yliopistossa kehitettyyn työkaluun Experien-
ces of Teaching and Learning Questionnaire, ETLQ. 
Tavoitteeksi on asetettu tuottaa tietoa opiskelukoke-
muksista ja opetuksesta eri tiedekunnissa sekä siitä, 
millä tavoin yliopisto-opiskelijoiden syväsuuntautu-
nutta oppimista voidaan parhaiten tukea koko opis-
kelu-uran läpi. OPPI –kyselystä valmistui 2008 useita 
artikkeleita. Tutkimuksen tuloksista kerrottiin erilai-
sissa koulutustilaisuuksissa kuten YTYn järjestämillä 
yliopistopedagogiikan kursseilla.  

Vuonna 2008 kysely lähetettiin yliopiston 1., 3. ja 5. 
vuosikurssin opiskelijoille. Tavoitteena oli kerätä 
sekä uutta aineistoa että seuranta-aineistoa. Seuran-
ta-aineiston avulla voidaan tarkemmin tutkia opiskeli-
jan lähestymistapojen ja oppimisympäristökokemus-
ten muutosta. Kysely on tällä hetkellä pakollinen osa 
HOPS-työskentelyä neljässä tiedekunnassa ja va-
paaehtoinen muissa tiedekunnissa. Olemassa olevia 
tutkimustuloksia on analysoitu myös tiedekunnittain. 
Näistä analyyseista on valmistumassa useita kan-
sainvälisiä artikkeleita. OPPI – kysely on osa yliopis-
ton laadunvarmistusta. Tavoitteena on integroida 
kysely systemaattiseksi osaksi yliopiston palautejär-
jestelmää.  

Koulutuksen kansainvälinen arviointi 2007–2008 

Koulutuksen kansainvälinen arviointi toteutettiin vuo-
sina 2007–2008. Arvioinnin teemana oli opetustoi-
minnan johtaminen yliopiston toiminnan eri tasoilla: 
koko yliopisto, tiedekunnat ja laitokset sekä Kielikes-
kus. Arvioinnissa tarkasteltiin niitä akateemisen ja 
hallinnollisen johtamisen käytäntöjä, joiden avulla 
tiedekunnat ja laitokset suunnittelevat ja toteuttavat 
kandidaatti- ja maisteritutkintoon johtavan koulutuk-
sen siten että opetus on linjakasta ja opiskelijat saa-
vat laadukkaan akateemisen tutkinnon.  

Arvioinnin tavoitteena oli kehittää opetustoiminnan 
johtamista yliopistolla arvioimalla nykytilaa kriittisesti, 
tunnistamalla johtamisen vahvuuksia ja kehittämis-
alueita sekä hankkimalla kansainvälistä palautetta 
toiminnasta. Arviointiprosessissa panostettiin vah-
vasti tiedekuntien itsearviointeihin. Itsearviointivaihe 
suunniteltiin yhteisölliseksi oppimisprosessiksi ja tie-
dekunnilta saadun palautteen mukaan tässä tavoit-
teessa myös onnistuttiin. Kokonaisuudessaan arvi-
ointiprosessi vahvisti yliopistoyhteisön ymmärrystä 
opetustoiminnan johtamisesta ja sen merkityksestä. 

Koulutuksen ulkoisen arvioinnin toteutti yliopiston 
kutsuma 12-jäseninen kansainvälinen arviointipanee-
li. Paneelin puheenjohtajana toimi Lundin yliopiston 
opetuksesta vastaava vararehtori Eva Åkesson. Ar-
viointipaneelissa oli kansainvälisten asiantuntijoiden 
lisäksi kaksi kotimaista jäsentä sekä opiskelijoiden 
edustus. Paneeli vieraili yliopistolla viikon ajan (3.-
7.11.2008) haastatellen yliopiston, tiedekuntien ja 
laitosten johtoa, opintohallintoa, opettajia sekä opis-
kelijoita. Haastatteluja edelsi paneelin perehtyminen 
tiedekuntien itsearviointiraportteihin ja muuhun taus-
tamateriaaliin.   

Kansainvälisen arviointipaneelin mukaan yliopistolla 
on vahva demokraattisen ja osallistavan päätöksen-
teon perinne. Positiivisena todetaan rehtorin kirjallis-
ten palautteiden merkitys sekä tavoiteohjelmien tu-
losseminaarit tiedekuntien dekaanien kanssa. Ope-
tuksen laadun arviointimatriisia ja OPPI –kyselyä 
pidettiin erinomaisina toteutuksina. Opintojen etene-
misen seuraamisen katsottiin toimivan hyvin, ja ai-
neistoja hyödynnettävän riittävästi. Yliopistopedago-
giikan lehtoreiden sijoittamista tiedekuntiin ja alan 
tutkimusyksikön perustamista pidettiin erinomaisina 
ratkaisuina. 

Arviointipaneelin kehittämissuosituksissa todettiin, 
että strategista johtamista on edelleen tarpeen kehit-
tää koko yliopistossa. Yliopiston strategiakausien 
kiinnittämistä opetusministeriön strategiakausiin pi-
dettiin tarpeettomana ja siksi liian lyhyinä. Yliopiston 
sisäisten avainindikaattorien määrittämistä pidettiin 
tärkeänä. Yliopistolle suositeltiin päätöksenteon ra-
kenteiden arvioivaa tarkastelua kaikilla tasoilla. Eri-
tyisesti dekaaneille ja varadekaaneille suositeltiin 
keskeisempää roolia yliopiston toimintapolitiikassa. 
Yliopistouudistuksen todettiin tarjoavan sopivan tilai-
suuden rakenteiden uudistamiseen. 

Koulutuksen arvioinnin tuloksia ja saatua palautetta 
hyödynnettiin yliopiston kauden 2010–2012 strategi-
an valmistelussa. Konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia sisällytettiin kauden 2010–2012 opetuk-
sen ja opintojen kehittämisohjelmaan sekä tiedekun-
tien ja laitosten tavoiteohjelmiin. Lisäksi yliopiston 
opintoasioissa valmistellaan toimenpidesuunnitelma, 
jonka mukaan yliopistotason kehittämissuosituksia 
aikataulutetaan ja viedään yliopistolla eteenpäin. 
Arvioinnissa esiin nousseisiin kehittämiskohtiin 
suunnataan yliopiston strategista rahoitusta kaudelle 
2010–2012. Arviointituloksia hyödynnetään myös 
suunniteltaessa muita opetustoiminnan johtamisen 
tukitoimia, kuten henkilöstökoulutusta. 

Valtakunnalliset yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) toteuttaa 
opetusministeriön toimeksiantona yliopistokoulutuk-
sen laatuyksikköarvioinnit. Korkeakoulujen arviointi-
neuvosto uudisti merkittävästi laatuyksikköarviointi-
käytäntöä. Palkittavien yksikköjen määrä puolittui ja 
valintaprosessi tapahtui kaksiosaisena vertaisarvioin-
tina, jonka ensimmäinen osa perustui englanninkieli-
siin hakemuksiin. Toisessa osassa kansainväliset 
arvioitsijat vierailivat suomalaisten asiantuntijoiden 
kanssa parhaat hakemukset laatineissa yksiköissä.  

Yliopistokoulutuksen laatuyksikkövalinnoissa arvioi-
tiin koulutusvastuullisen yksikön toiminnan laaduk-
kuutta. Kriteereinä olivat mm. keskeisten henkilöstö-
ryhmien toiminta, opiskelijoiden ja henkilökunnan 
yhteistyö, kansainvälinen vuorovaikutus, yhteistyö yli 
yksikkö-, oppilaitos- ja tieteenalarajojen sekä ver-
kostoituminen. 

Yliopistolla oli mahdollisuus jättää viisi esitystä laatu-
yksikkövalintaan. Yliopisto käytti rajattua hakua ja 
hyödynsi sitä perusteellista arviointia, joka tehtiin 
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aiemmissa laatuyksikkövalinnoissa. Valintaan osal-
listuvat valittiin yliopiston viiden sisäisen laatuyksikön 
ja kahden valtakunnallisen laatuyksikön joukosta. 
Opintoasiaintoimikunnan nimeämä ryhmä valmisteli 
yliopiston esitystä. Yliopistokoulutuksen laatuyksi-
köiksi kaudelle 2010-2012 valikoituivat seuraavat 
yksiköt: farmasian tiedekunta ja tietojenkäsittelytie-
teen laitos. 

Opintojen ohjauksen kehittäminen 

Syksyllä 2008 julkaistiin raportti (Anu Holvikivi, Ku-
vaus Helsingin yliopiston opintojen ohjausjärjestel-
mästä), jossa kuvataan Helsingin yliopiston opintojen 
ohjausjärjestelmää alemman ja ylemmän korkeakou-
lututkinnon osalta. Raportissa on kuvattu ohjauksen 
toimintakenttää sekä arvioitu ohjauksen parantami-
seen liittyviä erilaisia kehittämiskohteita. Raportin 
esiin nostamia keskeisiä ehdotuksia on otettu tule-
van strategiakauden opetuksen ja opintojen toimen-
pideohjelman osaksi.   

Oodin sähköisen hops-työkalun laajempi käyttöönot-
to vauhdittui syksyllä 2008 merkittävästi. Henkilökoh-
taisen opintosuunnitelman laatiminen WebOodin 
kautta on nyt mahdollista jo kahdeksassa tiedekun-
nassa. Hops-työkalua käytetään osittain vanhojen 
hops-käytäntöjen korvaajana, ja osittain niiden rin-
nalla. Oodin hopsin käyttö laajenee edelleen lähi-
vuosina. 

Opintojen etenemisen seuranta 

Yliopisto jatkoi omalla hankerahoituksella (290 000 
euroa) tukien opetusministeriön alun perin rahoitta-
maa Opintojen ohjauksen hanketta, jonka tavoittee-
na on tukea henkilökohtaisten opintosuunnitelmien 
käyttöönottoa ja niihin liittyvää ohjausta sekä opiske-
lijoiden opintojen etenemisen seurantajärjestelmän 
(Etappi) rakentamista. Yksi yliopiston vuosien 2007 – 
2009 strategian viidestä kehittämisalueesta on ni-
menomaan opiskelijoiden ohjaus. 

Vuoden 2008 lopussa päättyi Etappi-järjestelmän ja 
jatko-opiskelijoiden rekisteriseurannan toteutuksen 
valmistelusta vastanneen Etappi-työryhmän toimi-
kausi ja työryhmä tuotti järjestelmän käyttöönotosta 
ja tähän mennessä saaduista tuloksista loppurapor-
tin. Työryhmä sisällytti loppuraporttiinsa omat ehdo-
tuksensa järjestelmien kehittämiseksi jatkossa.   

Vuonna 2008 toteutettiin ensimmäistä kertaa poi-
minnat kaikissa Etapin poimintapisteissä. Uusien 
tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen opiskeluvuoden 
keväällä tehtävässä poiminnassa otantaan (Etappi 1) 
jäi 32 % opiskelijoista (N=3481). Otantaan jääneiden 
opiskelijoiden määrä on pysynyt vuosittain samana. 
Poiminnassa olivat opiskelijat, joille oli kertynyt alle 
25 opintopistettä (lääketieteellisessä tiedekunnassa 
alle 30). Keväällä 2008 suoritettuun Etappi 2 –poi-
mintaan jäi 22 prosenttia tutkinnonsuoritusoikeuden 
syksyllä 2005 saaneista (N=3763) etenemistavoit-
teen ollessa 100-120 opintopistettä. Lukumääräisesti 
eniten opiskelijoita poimintaan jäi matemaattis-luon-
nontieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta. 

Kandivaiheen viimeiseen Etappi -poimintaan (Etappi 
3) otettiin vuonna 2008 vain ne opiskelijat, jotka oli-
vat siirtyneet heti uuden tutkintojärjestelmän voi-
maantulon jälkeen (ennen 30.9.2005) opiskelemaan 
sen mukaisesti. Poimintaan jäi 129 opiskelijaa joiden 
alempi tutkinto ei ollut tavoitteen mukaan vielä val-
mistunut.  

Tiedekuntien etenemistavoite maisterivaiheen en-
simmäisessä Etapissa (Etappi 4) on 60-80 opintopis-
tettä. Kevään 2008 Etappi 4 –poimintaan jäi 55 pro-
senttia poimintaryhmästä, jossa olivat syksyllä 2006 
ylemmän tutkinnon aloittaneet ja uuteen tutkintojär-
jestelmään siirtyneet opiskelijat. Maisterivaiheen 
jälkimmäinen Etappi-poiminta (Etappi 5) kosketti 
syksyllä 2005 ylemmän tutkinnon aloittaneita ja poi-
mintaan jäi 129 opiskelijaa (N=263). Osa poimintaan 
jääneistä oli opiskelijoita, jotka olivat jääneet edelli-
senä keväänä Etappi 4 –poimintaan ja tuolloin saa-
neet opintosuunnitelmalleen jatkoaikaa. 

Tiedekuntien pedagogiset yliopistonlehtorit 

Yliopistopedagoginen asiantuntijaverkosto on ainoa 
laatuaan niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä-
kin yliopistomaailmassa. Pedagogisen yliopistonleh-
torin virkoja on yhteensä 15. Opetuksen kehittämi-
nen on osa yliopiston normaalia toimintaa, eikä se 
ole vain erillisten määräaikaisten hankkeiden varas-
sa. Tämä on ollut keskeinen peruste sille, että vuo-
desta 2007 lähtien pedagogisten yliopistonlehtorien 
virkoja on ryhdytty vakinaistamaan. Vuoteen 2011 
mennessä jokaisessa tiedekunnassa on vakinaistet-
tuna pedagoginen yliopistonlehtori.  Jäljelle jäävät 
virat kohdennetaan strategisesti tärkeisiin kehittä-
miskohteisiin. Pedagogisten yliopistonlehtorien teh-
tävänkuvaan kuuluu opetuksen ja oppimisen kehit-
täminen sekä siihen liittyvä tutkimustyö. Tehtävänku-
vaa täsmennettiin vakinaistamispäätöksen yhteydes-
sä siten, että virkaan nimitetylle on määrätty yhteisiä 
tehtäviä, jotka tiedekunnassa tulee huomioida työ-
tehtävistä ja resursseista sovittaessa. Pedagogisten 
yliopistonlehtorien verkostoa koordinoi Yliopistope-
dagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY). 

Opintopsykologitoiminta 

Helsingin yliopistossa vakinaistettiin vuonna 2007 
opintopsykologitoiminta yliopistotason keskitetyllä 
rahoituksella. Kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden ja 
opettajien käytettävissä olevat opintopsykologipalve-
lut sijoitettiin käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön 
yhteyteen. Vuonna 2008 yksikössä työskenteli yksi 
vakituinen ja kolme määräaikaista psykologia, syk-
syllä 2008 myös opintopsykologiharjoittelija.  

Vuoden 2008 aikana opintopsykologit tekivät yhteis-
työtä useiden eri tahojen kanssa ja osallistuivat asi-
antuntijoina ohjauskäytäntöjen kehittämiseen. Yh-
teistyökumppaneita olivat pedagogiset yliopistonleh-
torit, opettajat, tiedekuntien ja laitosten muu ohjaus-
henkilökunta, yliopiston opiskelijapalvelut, ura- ja 
rekrytointipalvelut, työvoimahallinnon korkeakoulu-
neuvojat, YTHS, Nyyti ja Kehrä-verkosto. Lisäksi 
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useissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa 
työskentelee opintopsykologeja, ja valtakunnallisen 
verkoston yhteistyö oli vireää.  
Yksilövastaanotoille opiskelijoita tuli kaikista tiede-
kunnista, ja ohjausajat olivat jatkuvasti täyteen varat-
tuja. Yhteydenottoja tuli keväällä 127 ja syksyllä 185 
eli niiden määrä kasvoi selvästi keväästä syksyyn. 
Ohjausta annettiin keskustakampuksella ja Meilah-
dessa. Lisäksi keväästä alkaen ohjauspalveluita 
alettiin tarjota Kumpulan kampuksella ja syksystä 
Viikin kampuksella. Yleisimpiä yhteydenottojen syitä 
olivat opintojen viivästyminen, ajankäytön hallinta, 
motivaatio ja aikaansaaminen. Yksilövastaanottojen 
lisäksi opintopsykologit järjestivät opiskelijaryhmille 
kursseja, joissa käsiteltiin gradunteon ongelmia, 
opiskelutaitoja, ajankäyttöä ja esiintymisjännitystä.  

Opintojen työelämäyhteyksien kehittäminen 

Hallintoviraston ura- ja rekrytointipalvelujen toimin-
nan ensisijainen painopistealue oli edelleen vuonna 
2008 uuden tutkintoasetuksen myötä kaikkiin tutkin-
toihin tulleiden työelämäorientaatio-opintojen suun-
nitteluun ja toteuttamiseen annettu asiantuntija- ja 
koulutustuki. Urahallintataitojen opetusta varten kehi-
tettyä mallia sovellettiin kaikissa näissä koulutuksis-
sa. Syksyllä 2008 yksikön kaikille opiskelijoille avoin 
Opinnot ja ura: taidolla työelämään koulutuskokonai-
suus sai rinnalleen vastaavan englanninkielisen kou-
lutuskokonaisuuden Curriculum for Career. Molem-
missa koulutuskokonaisuuksissa käytettiin tukena 
Moodle-oppimisalustaa, joka oli avoin myös työelä-
mäorientaatiokurssien opettajille ja muille kiinnostu-
neille. 
Tiedekuntien ja laitosten opettajia tuettiin urahallinta-
taitojen opettamisessa ja työelämäorientaation to-
teuttamisessa ja kehittämisessä 58 eri suunnittelupa-
laverissa. (Vuonna 2007 vastaava määrä oli 59 ja 
vuonna 2006 vastaavien suunnittelutapaamisten 
määrä oli 13.) Yksikkö osallistui 35 ryhmän opetuk-
seen kahdeksassa eri tiedekunnassa. Opetustuntien 
määrä kasvoi kolmanneksella (61:stä 92:een tuntiin). 
Opiskelijamäärä tässä opetuksessa kasvoi edellis-
vuoden 900:sta 971:een.  
Urasuunnittelutaitojen kehittymistä edistävää, kaikille 
avointa koulutusta käytti hyväkseen 618 opiskelijaa, 
joista 84 osallistui englanninkieliseen Curriculum for 
Career -kokonaisuuden opintoihin.  Lisäksi henkilö-
kunnan koulutuksiin ja työpajoihin osallistui 85 opet-
tajaa ja ohjaajaa eri tiedekunnista.  

Opintoihin liittyvä harjoittelu  

Yliopiston konsistorin linjausten mukaan kandidaatin 
tutkintoon sisältyvä harjoittelu on asiantuntijuutta 
kehittävää ja maisterin tutkintoon suositellaan asian-
tuntijuutta syventävää harjoittelua kotimaassa tai 
ulkomailla. Yliopiston opintoasiaintoimikunta asetti 
toukokuussa 2008 (toimikausi kesäkuu 2009 saakka) 
harjoittelun kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on 
selvittää opintoihin liittyvän harjoittelun toteuttamisen 

nykytila sekä visioida siihen liittyvät kehittämiskoh-
teet laadukkaan harjoittelun toteuttamiseksi. 
Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain määrärahoja 
opiskelijoiden opintoihin liittyvän harjoittelun tukemi-
seen. Vuonna 2008 yliopistolla oli käytettävissään 
tätä määrärahaa yhteensä 2 000 000 euroa 
(1 990 100 euroa vuonna 2007). Yliopiston harjoitte-
lumäärärahalla maksettiin vähintään 1 696 harjoitte-
lukuukautta (1 703 vuonna 2007).  
Tavoitteena on, että myös työnantajat osallistuisivat 
harjoittelijan palkkauskustannuksiin, jotta useammal-
la opiskelijalla olisi mahdollisuus harjoitella. Työnan-
tajat osallistuivat harjoittelujaksojen palkkauskustan-
nuksiin vähintään 601 kuukauden osalta (616 vuon-
na 2007, 570 vuonna 2006).  
Tuettuun harjoitteluun osallistui vähintään 862 opis-
kelijaa (884 vuonna 2007) ja harjoittelun kesto vaih-
teli yhdestä kolmeen kuukauteen. Tiedekunnat ja 
ainelaitokset sopivat harjoitteluista työnantajien 
kanssa. Ura- ja rekrytointipalvelut koordinoi yliopis-
ton harjoittelujärjestelmää.  
Opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua 
edistettiin matka-apurahalla, jota myönnettiin 16 
opiskelijalle yhteensä 14 400 euroa (19 opiskelijaa, 
11 700 euroa vuonna 2007). Yliopisto osallistui Eras-
mus-työharjoitteluohjelmaan Euroopassa. Erasmus-
apurahalla aloitti harjoittelunsa yhteensä 39 opiskeli-
jaa.  Vuonna 2008 alkaneella kaudella on varaus 50 
apurahan saajalle kuten vuoden 2007 kaudella.  
Ura- ja rekrytointipalvelut markkinoi aktiivisesti kaikil-
le työnantajasektoreille yliopiston kasvatteja: harjoit-
telijoita, tutkielman tekijöitä sekä nuoria asiantuntijoi-
ta. Työnantajille tarjottiin mahdollisuus kontaktien 
luomiseen ja näkyvyyteen yliopistolla: tärkein kanava 
työnantajille on työpaikkatietokanta RekryForum, 
jossa työpaikkailmoitusten määrä kasvoi yli 23 %.  
Työpaikkoja ilmoitettiin RekryForumissa yhteensä 
4 083 kpl (3 298 vuonna 2007 ja 2 315 vuonna 
2006). Myös työnantajien kokonaan maksamien 
harjoittelupaikkojen ja pro gradu toimeksiantotarjous-
ten määrä kasvoi edellisestä vuodesta ollen yhteen-
sä 347 paikkatarjousta (229 vuonna 2007 ja 128 
vuonna 2006).  
Lisäksi vuoden 2008 aikana HERA International 
sekä ura- ja rekrytointipalvelut valmistelivat yhteis-
työnä valtakunnallisen VALOA (valmennuksella kan-
sainvälisiä osaajia työmarkkinoille) ESR-osarahoittei-
sen hankkeen, jonka tavoitteina on mm. kehittää 
työnantajayhteistyötä ja lisätä ulkomaalaisten tutkin-
to-opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia Suomes-
sa. 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ope-
tuksessa ja opiskelussa 

Opetusteknologiakeskuksen tehtävänä on edistää 
opetuksen ja oppimisen laatua tieto- ja viestintätek-
niikan avulla. Opetusteknologiakeskus tarjoaa keski-
tettyjä tieto- ja viestintätekniikan palveluita, kouluttaa 
opetushenkilökuntaa sekä tutkii ja kokeilee alan uu-
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sia innovaatioita. Opettajien lähituesta huolehtivat 
verkko-opetuksen tukihenkilöt, joita työskenteli kai-
kissa tiedekunnissa. Tietotekniikkaosaston tarjoa-
maan opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan perus-
taitojen opettamiseen tarkoitetun TVT-ajokortin käyt-
töön osallistuivat kaikki tiedekunnat. 

Vuoden aikana opettajien käytössä oli kaksi oppi-
misympäristöä: Blackboard ja Moodle. Vuoden lo-
pussa Blackboardissa oli 862 kurssialuetta, joiden 
alla 1261 jaksoa. Moodlessa oli vuoden lopulla 697 
kurssialuetta. Molempien järjestelmien teknisestä 
ylläpidosta, tukipalveluista ja koulutuksesta huolehti-
vat opetusteknologiakeskus ja tietotekniikkaosasto 
yhteistyössä. Tietohallintotoimikunta teki syyskuussa 
2008 linjauksen, jonka mukaan seuraavalla strate-
giakaudella siirrytään käyttämään vain yhtä oppi-
misympäristöä, Moodlea.  

Keskitettyinä palveluina yliopistolaisille tarjottiin sosi-
aalisen median välineitä: blogi- ja wikipalvelua. Mo-
lemmat välineet ovat webjulkaisuvälineitä, joilla on 
käyttöä opetuksen lisäksi myös tutkimuksen teossa 
ja viestinnässä. Vuoden lopussa blogialueita oli käy-
tössä 1981 ja päivittäisiä käyntiä blogeissa oli noin 
4000 päivässä. Wikialueita on perustettu vuoden 
loppuun mennessä yli tuhat ja sivujen muokkaami-
seen osallistui yhteensä 2300 henkilöä. Oppimateri-
aalien tuottamiseen tarkoitetun ApuMatti –palvelun 
käyttö jatkoi tasaista kasvuaan ja vuoden lopussa 
sen avulla on tuotettu 1084 verkko-oppimateriaalia. 
Verkkolomaketyökalu E-lomake uudistettiin vuoden 
aikana täysin ja samalla se integroitiin yliopistomme 
LDAP-käyttäjätunnistuksen kanssa. Uuden järjestel-
män käyttöönottoa tuettiin koulutuksin, tukimateriaa-
lein ja neuvonnalla. Työkalulla on vuoden aikana 
tehty 4 134 lomaketta. 

Opetusteknologiakeskuksen ja tietotekniikkaosaston 
yhdessä tarjoamaa videoneuvottelupalvelua käytet-
tiin keskimäärin 60 tuntia kuukaudessa. Videoviestin-
täpalvelua laajennettiin pilotoimalla Adobe Connect 
pro –verkkokokousympäristöä. 

Kehittämishankkeina opetusteknologiakeskuksessa 
ovat olleet tutustuminen SecondLife virtuaalimaail-
maan ja podcast tuotannon pilotointi. Molemmat 
hankkeet on toteutettu osana yksikön perustoimin-
taa. Verkko-opetuksen laatutyötä tuettiin opetustek-
nologiapalkinnon muodossa. Vuonna 2008 palkinto 
myönnettiin Hyvän opetuksen juhlassa palvelulle 
Clinipoint, sähköinen kliinisen hoitoharjoittelun arvi-
ointi- ja seurantajärjestelmä. 

Yhteistyö Yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutus-
ten toteuttamisessa vahvistui vuoden aikana sekä 
Yliopistopedagogisen tutkimus- ja kehitysyksikön 
että tiedekuntien kanssa. Kuluneen vuoden aikana 
opetusteknologiakeskus järjesti opetusteknologian ja 
verkkopedagogiikan osiot yhdeksälle Yliopistopeda-
gogiikka I -kurssille, joille osallistui opetushenkilökun-
taa useista tiedekunnista yhteensä noin 150.  

Vuonna 2008 opetusteknologiakeskuksen henkilös-
tölle järjestämille tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytön kursseille osallistui 310 henkilöä. Opetustek-

nologiakeskuksen koulutusta kehitettiin käyttäjien 
antaman palautteen perusteella. Käyttäjien pyynnös-
tä tarjottiin myös tunnin kestäviä pikakursseja eri 
välineistä verkko-opetuksen Happy Hour –koulutus-
ten nimellä.  

Helsingin yliopisto osallistui LERU (The League of 
European Research Universities)-yliopistojen yhtei-
seen eLERU-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena 
on tiivistää yhteistyötä verkko-opetuksen alalla. Han-
ketta koordinoi Université Louis Pasteur (Ranska, 
Strassburg) ja hankkeessa on mukana seitsemän 
LERU-yliopistoa. Vuoden aikana tehtiin sopimus, 
jonka pohjalta toimintaa jatketaan hankerahoituksen 
päättymisen jälkeen. Lisäksi Helsingin yliopisto on 
osallistunut opetusteknologiakeskuksen koordinoi-
mana Suomen virtuaaliyliopiston toimintaan. 

Opiskelijarekrytointi ja opiskelijavalinnat 

Opiskelijarekrytointia ja opiskelijavalintoja kehitettiin 
monipuolisesti opintoasioiden yksikön, opiskelijapal-
veluiden, ruotsinkielisten asioiden, tietotekniikka-
osaston ja tiedekuntien yhteistyönä. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin maisterivaiheen valintoihin ja kan-
sainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin. Hallintoviras-
tossa ja tiedekunnissa opintoasioita hoitavat henkilöt 
tutustuivat muun muassa kolmen eurooppalaisen 
yliopiston (Lontoo, Leiden ja Utrecht) opiskelijarekry-
tointiin ja –valintoihin, ja opintomatkalta saatuja ko-
kemuksia tullaan hyödyntämään omassa valintojen 
kehittämistyössä. 

Hakijapalvelut ja tiedekunnat kehittivät ja terävöittivät 
työnjakoaan hakupalveluiden tarjoamisessa ja opis-
kelijavalintojen toteuttamisessa. Hakijoille ja opinto-
ohjaajille suunnattua palvelua kehitettiin hakutietojen 
yhtenäistämistyöryhmässä, jossa olivat mukana ha-
kijapalvelujen ja tiedekuntien edustajat. Hakuoppai-
den, hakijoille suunnattujen verkkosivujen sekä ha-
kemiseen ja valintoihin liittyvien termien yhtenäistä-
mistyö jatkuu vielä vuonna 2009. 

Opiskelijarekrytointia jatkettiin edellisten vuosien 
tapaan muun muassa lukiolaisille suunnatuilla tiede-
kuntainfoilla, Studia- ja Uniexpo-messuilla sekä ke-
hittämällä ja vahvistamalla yhteistyötä lukioiden opin-
to-ohjaajien kanssa. Uutena toimenpiteenä aloitettiin 
hakuoppaiden keskitetty postittaminen hakijapalve-
luista lukioiden opinto-ohjaajille. Abiturienteille suun-
natusta Perspektiivi-lehdestä tehtiin sisällöllisesti ja 
ulkoasultaan uudistettu painos, jota postitettiin kaik-
kiin Suomen lukioihin. 

Kansainvälisille hakijoille suunnattua markkinointia ja 
rekrytointia jatkettiin yhteistyössä Helsingin seudun 
korkeakoulujen HERA-hankkeen (Helsinki Education 
and Research Area) sekä muiden verkostojen kans-
sa.  

Kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin segmentointia 
tarkennettiin ja kohdealueiksi nostettiin Venäjä, Sak-
sa ja Kiina. Kansainväliseen markkinointiin tehtiin 
viestinnän kanssa markkinointivideo ja aloitettiin 
hakusanamarkkinointi. Tiedekunnille ja laitoksille 
tarjottavat kotimaisen ja kansainvälisen opiskelija-
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rekrytoinnin tukipalvelut koottiin yhdessä viestintä-
osaston kanssa palvelupaketeiksi.  

Vuoden aikana opiskelijapalveluissa ja tiedekunnissa 
valmistauduttiin Yliopistojen sähköisen hakujärjes-
telmän (YSHJ) käyttöönottoon.  

Vuonna 2008 Helsingin yliopistoon tuli 31 432 hake-
musta ja hakijoita oli yhteensä 21 713. Tiedekunnit-
tain tarkasteltuna hakijamäärät kasvoivat merkittä-
västi eläinlääketieteellisessä, valtiotieteellisessä ja 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hakijamäärä 
laski biotieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteelli-
sessä tiedekunnassa. 

Taulukko 27  Hakemusten, hakeneiden, hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden määrät vuon-
na 2008 

 

Hakeneet*) Hyväksytyt *) 
Opiskelupaikan  

vastaanottaneet *) Koulutusala Hakemuksia 
yhteensä 

yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia 
Teologinen 742 733 412 242 149 229 140
Humanistinen 6355 4578 3179 923 694 824 613
Kasvatustieteellinen 4399 3529 2975 473 429 428 386
Yhteiskuntatieteellinen 5173 4811 3045 732 484 613 408
Psykologia 1013 1002 768 61 40 50 32
Oikeustieteellinen 1683 1681 1010 266 177 265 176
Luonnontieteellinen 6578 4094 2128 1850 944 1034 495
Maatalous-metsätieteellinen 2265 1408 884 560 372 409 261
Lääketieteellinen 1356 1163 710 124 69 124 69
Hammaslääketieteellinen 285 285 203 50 33 50 33
Eläinlääketieteellinen 635 635 580 72 64 72 64
Farmasia 948 702 558 222 172 206 160
Koko yliopisto 31432 21713 14394 5249 3380 4304 2837

Lähde: HAREK 
*) Sama hakija on laskettu ko. luvussa vain kerran per koulutusala ja vain kerran koko yliopiston tasolla 
 
Uusien ylioppilaiden osuus koulutuspaikan saaneista 

Opetusministeriön ja yliopiston välisen tulossopi-
muksen mukaan sopimuskauden loppuun mennessä 
vähintään 50 prosenttia uusista opiskelijoista on 
samana vuonna tai edellisenä syksynä toisen asteen 
koulutuksen päättäneitä. Vuonna 2008 uusien yliop-
pilaiden osuus uusista opiskelijoista oli 35 prosenttia, 
kun heidän osuutensa kaikista hakijoista oli 26 pro-
senttia. Koulutusalakohtaiset erot olivat suuria: luon-
nontieteellisellä koulutusalalla uusien ylioppilaiden 
osuus hyväksytyistä oli 57 prosenttia ja eläinlääketie-
teellisellä 31 prosenttia (vastaavat osuudet hakija-
määristä olivat 46 ja 30 prosenttia). Hammaslääke-
tieteellisellä koulutusalalla uusien ylioppilaiden osuus 
hyväksytyistä oli 4 prosenttia ja kasvatustieteellisellä 
10 prosenttia (vastaavat osuudet hakijamääristä 
olivat 18 ja 19 prosenttia). 

Keinoja sopimukseen kirjatun tavoitteen saavuttami-
seksi ovat olleet muun muassa aineistokokeiden 
kehittäminen ja valintakokeeseen luettavan kirjalli-
suuden mitoittaminen siten, että myös juuri koulunsa 
päättäneiden on ollut mahdollista menestyä valinta-
kokeessa. 
 
 
 
 

Samana vuonna tai edellisenä syksynä ylioppilaaksi 
kirjoittaneiden osuus päävalintaerissä hyväksytyistä: 
 
2006 40 % 
2007 40 % 
2008 35 % 

Lähde: HAREK 
 

Ruotsinkielinen opiskelijarekrytointi 

Ruotsinkielisen opiskelijarekrytoinnin strateginen 
painopiste vuonna 2008 oli edelleen Viikin kampuk-
sen opetuksen näkyvyyden edistäminen. Lisäksi 
tavoitteena oli tehostetusti markkinoida aineita joihin 
hakeutuu työelämän kannalta aivan liian vähän ruot-
sinkielisiä opiskelijoita. Asetetut tavoitteet saavutet-
tiin mikä näkyi hakeneiden ja uusien opiskelijoiden 
määrän pienenä kasvuna. Kehityssuunta muutamien 
aineiden, erityisesti eläinlääketieteen ja farmasian 
suhteen oli erityisen myönteinen. 

Tärkeä osa Helsingin yliopiston ruotsinkielistä mark-
kinointia potentiaalisille opiskelijoille ovat opiskelija-
messut. Keskeisimpiä tapahtumia olivat maaliskuus-
sa Helsingin yliopiston päärakennuksessa järjestet-
tävät vuosittaiset Uniexpo-opiskelumessut, sekä 
Suomen lukiolaisten liiton ja Wanhan Sataman jär-
jestämät Studia-messut.  Lisäksi osallistuttiin Vaasan 
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Know how –messuille sekä Tukholmassa ja Oslossa 
järjestetyille opiskelijamessuille. Messujen lisäksi 
syksyn aikana järjestettiin kaksi abiturienteille suun-
nattua info-päivää. 

Ruotsin- ja suomenkielisten Helsingin yliopiston opis-
kelijoiden sekä opinto-ohjaajien käyttöön tuotettiin 
verkkoon sekä painotuotteena Studiehandboken. 
Opas toimii myös yleisoppaana kaikille yliopiston 
ruotsinkielisestä toiminnasta kiinnostuneille. Se on 
hakuteos, jossa kerrotaan lukuvuosittain yliopiston 
ruotsinkielisestä opetuksesta, hakumenetelmistä, 
opiskelijoiden eduista ja palveluista, opintotuesta 
sekä vaihto-ohjelmista. Studiehandboken lähetettiin 
syksyllä kaikille uusille ruotsinkielisille opiskelijoille ja 
ruotsinkielisten lukioiden opinto-ohjaajille. 

Vuoden 2008 alussa ruotsinkielinen Perspektiv-lehti 
postitettiin kaikille kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoit-
tautuneille ruotsinkielisille abiturienteille. Samassa 
yhteydessä lehden lisäksi postitettiin tiedotuskirje, 
jossa kerrottiin ruotsinkieliseen koulutukseen hake-
miseen liittyviä faktoja, kuten hakuajat. Lisäksi jul-
kaistiin lehti-ilmoituksia Hufvudstadsbladetissa, Stu-
dentbladetissa ja Vi och Vår Skola- lehdessä. Opin-
to-ohjaajille lähetettiin säännöllisesti kaksikielisiä 
sähköisiä uutiskirjeitä ja lisäksi postitettiin Helsingin 
yliopiston ruotsinkielinen markkinointi-DVD:n ja dia-
sarja. 

Tutkinnot 

Ylemmät korkeakoulututkinnot 

Vuonna 2008 Helsingin yliopistossa suoritettiin yh-
teensä 4 442 ylempää korkeakoulututkintoa, kun 
kaudelle 2007-2009 ylempien tutkintojen tavoitteeksi 
oli sovittu 2 535 tutkintoa vuodessa. Tutkintojen 
suurta määrää osattiin ennakoida jo etukäteen, sillä 
tutkinnonuudistuksen siirtymäajan päättymisen arvel-
tiin kannustavan opiskelijoita saattamaan opintonsa 
loppuun kevätlukukauden 2008 aikana. Vaikka mää-
rälliset tavoitteet ylitettiin reilusti useimmilla aloilla, 
lääketieteellisillä aloilla tutkintotavoitteista jäätiin 
hieman. Toisaalta näillä aloilla tutkintotavoitteet on 
perinteisesti saavutettu varsin hyvin ja tavoiteaika-
taulujen mukaisesti. Lisäksi on huomattava, että 
lääketieteessä vastaava opintoihin liittyvä siirtymäai-
ka jatkuu vielä vuoteen 2010, joten vastaavia valmis-
tumispaineita ei näillä aloilla ole. Ruotsinkieliset 
opiskelijat suorittivat vuonna 2008 yhteensä 275 
ylempää ja 242 alempaa korkeakoulututkintoa. Eni-
ten tutkintoja valmistui humanistiselta, yhteiskuntatie-
teelliseltä ja luonnontieteelliseltä alalta. 
 
 

Taulukko 28  Ylemmät korkeakoulututkinnot ja tavoitteet koulutusaloittain vuonna 2008 
 

Ylemmät kk-tutkinnot Opintoala 
Yhteensä Tavoite Toteuma

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 244 150 +94 +19 +20 
Humanistinen 923 535 +388 +5 -21 
Kasvatustieteellinen 508 287 +221 +7 -19 
Yhteiskuntatieteellinen 628 320 +308 +26 +61 
Psykologia 74 50 +24 -10 +22 
Oikeustieteellinen 306 240 +66 +23 -44 
Luonnontieteellinen 981 440 +541 +11 -72 
Maatalous-metsätieteellinen 539 260 +279 -38 -54 
Lääketieteellinen 93 113 -20 +6 -15 
Hammaslääketieteellinen 31 35 -4 -3 -12 
Eläinlääketieteellinen 53 60 -7 -19 -3 
Farmasia 62 45 +17 0 -5 
Koko yliopisto 4442 2535 +1907 +27 -142 

Lähde: Oodi 
 
Taulukossa 28 vuosien 2007 ja 2006 sarakkeet ker-
tovat suoritettujen tutkintojen määrän suhteessa 
tavoitteeseen. Vuonna 2007 koko yliopiston tasolla 
suoritettiin yhteensä 27 ylempää korkeakoulututkin-

toa enemmän kuin mitä tavoitteeksi oli asetettu. 
Vuonna 2006 vastaavasti yliopisto jäi sille asetetusta 
ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteesta.  
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Taulukko 29  Ruotsinkielisten suorittamat perustutkinnot vuonna 2008 

Opintoaste 
Alempi Ylempi 

Yhteensä Opintoala 

Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia 
Teologinen 1 1 2 2 3 3 
Humanistinen 67 49 43 33 110 82 
Kasvatustieteellinen 11 9 18 17 29 26 
Yhteiskuntatieteellinen 91 73 90 73 181 146 
Psykologia 1 1 0 0 1 1 
Oikeustieteellinen 20 11 31 19 51 30 
Luonnontieteellinen 40 17 53 33 93 50 
Maatalous-metsätieteellinen 6 4 16 10 22 14 
Lääketieteellinen     12 8 12 8 
Hammaslääketieteellinen     0 0 0 0 
Eläinlääketieteellinen 1 1 3 3 4 4 
Farmasia 4 2 7 6 11 8 
Koko yliopisto 242 168 275 204 517 372 

Lähde: Oodi 

Aineenopettajien koulutus 

Aineenopettajan kelpoisuuden sisältäviä ylempiä 
korkeakoulututkintoja valmistui yhteensä enemmän 
kuin mitä oli asetettu tavoitteeksi. Tavoitteesta jäätiin 
ainoastaan yhteiskuntatieteiden alalla, joissa opiske-

lijamäärät ovat myös pieniä. Lisäksi aineenopettajan 
kelpoisuuden suoritti erillisellä opinto-oikeudella 
vuonna 2008 yhteensä 119 opiskelijaa.  
 

 

Taulukko 30  Ylemmät korkeakoulututkinnot, jotka sisältävät aineenopettajakelpoisuuden ja näiden   
tavoitteet vuonna 2008 

Tutkintoja Opintoala 
Yhteensä Tavoite Toteuma 

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 51 35 +16  -2  -10  
Humanistinen 234 150 +84  -22  -52  
Kasvatustieteellinen 110 75 +35  -15  -26  
Yhteiskuntatieteellinen 6 15 -9  -14  - 
Psykologia 0 4 -4  -4  - 
Luonnontieteellinen 166 130 +36  -52  -56  
Koko yliopisto 567 409 +158  -109  -144  
Vuosi 2007 300 409 -109  
Vuosi 2006 237 381 -144    
 
Lähde: Oodi  
 
Alemmat korkeakoulututkinnot 

Opetusministeriön kanssa sovittu tutkintotavoite 
kaudelle 2007-2009 on 2 500. Vuonna 2008 suoritet-
tiin yhteensä 3 905 alempaa korkeakoulututkintoa, 
mikä on selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Koska uudessa tutkintojärjestelmässä kandidaatin 
tutkinto on pakollinen, tutkintomäärien kasvu on ollut 
odotettavissa.  
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Taulukko 31  Alemmat korkeakoulututkinnot koulutusaloittain vuonna 2008 

Alemmat kk-tutkinnot Opintoala 
Yhteensä Naiset Naiset % 

Vuosi 2007 Vuosi 2006 

Teologinen 173 118 68 % 55 20 
Humanistinen 1092 840 77 % 538 339 
Kasvatustieteellinen 370 345 93 % 197 137 
Yhteiskuntatieteellinen 588 419 71 % 233 162 
Psykologia 34 24 71 % 1 2 
Oikeustieteellinen 188 125 66 % 23 12 
Luonnontieteellinen 970 502 52 % 417 339 
Maatalous-metsätieteellinen 272 189 69 % 44 13 
Lääketieteellinen           
Hammaslääketieteellinen           
Eläinlääketieteellinen 30 27 90 % 4   
Farmasia 188 171 91 % 166 193 
Koko yliopisto 3905 2760 71 % 1678 1217 
Tavoite 2500
Toteuma +1 405    

Lähde: Oodi 
 
Tutkintojen laajuus ja suoritusaika 

Uudessa tutkintojärjestelmässä alemman ja ylem-
män korkeakoulututkinnon yhteenlaskettu laajuus on 
300 opintopistettä. Poikkeuksena tästä ovat psykolo-
gian alan (330 op), eläinlääketieteen alan (360 op) ja 
lääketieteen alan (360 op) tutkinnot. Minimilaajuutta 
alhaisemmat opintopistemäärät selittyvät sillä, että 
tilastossa uuden tutkintoasetuksen mukaiset ylem-
mät tutkinnot on poimittu itsenäisinä tutkintoina, jol-
loin alemman tutkinnon opintopistemäärä ei tule 
mukaan tutkinnon opintopistemäärään.  

 
Ylemmän korkeakoulututkinnon keskimääräinen suo-
ritusaika kasvoi hieman viime vuodesta. Vuonna 
2008 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusaika oli 
koko yliopistossa 6,9 vuotta kun se vuonna 2007 oli 
6,2 vuotta. Suoritusaika nousi erityisesti niillä aloilla, 
joilla myös tutkintomäärät kasvoivat eniten. Suori-
tusaikojen keskimääräinen pidentyminen on osoitus 
siitä, että tutkinnon suorittajissa oli viime vuonna 
aiempaa enemmän pitkään yliopistossa kirjoilla ollei-
ta opiskelijoita.    

 
Taulukko 32  Ylempien korkeakoulututkintojen keskimääräinen laajuus koulutusaloittain vuonna 2008 
 

Opintoala Opintopisteet Minimilaajuus 

Teologinen 293 300
Humanistinen 301 300
Kasvatustieteellinen 296 300
Yhteiskuntatieteellinen 311 300
Psykologia 342 330
Oikeustieteellinen 293 300
Luonnontieteellinen 315 300
Maatalous-metsätieteellinen 316 300
Lääketieteellinen 459 360
Hammaslääketieteellinen 360 300
Eläinlääketieteellinen 399 360
Farmasia 362 300

 
Lähde: Oodi 
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Taulukko 33  Ylemmät korkeakoulututkinnot suoritusajan (mediaani) mukaan vuonna 2008 
 

Tutkinnon suoritusaika *) (mediaani) Opintoala 
miehet naiset kaikki 

Teologinen 6,9 6,8 6,8 
Humanistinen 8,7 7,9 7,9 
Kasvatustieteellinen 5,9 6,3 6,2 
Yhteiskuntatieteellinen 6,9 6,5 6,7 
Psykologia 6,4 5,9 5,9 
Oikeustieteellinen 6,8 5,9 6,4 
Luonnontieteellinen 8,7 6,9 7,0 
Maatalous-metsätieteellinen 7,0 6,8 6,9 
Lääketieteellinen 5,8 5,8 5,8 
Hammaslääketieteellinen 5,3 5,6 5,5 
Eläinlääketieteellinen - 6,3 6,3 
Farmasia 5,2 5,3 5,3 
Koko yliopisto 7,6 6,9 6,9 

 Lähde: Oodi  
*) Tutkinnon suoritusaika opintojen aloittamisesta tutkinnossa 
 
 
1.4.1.3 Kansainvälistyminen 
Helsingin yliopiston strateginen lähtökohta on, että 
kansainvälisyys on olennainen osa kaikkia yliopiston 
toimintoja. Vuoden 2008 aikana yliopistossa otettiin 
kansainvälistymisessä merkittäviä edistysaskeleita. 

Toukokuussa yliopistolla järjestettiin kansainvälisten 
asioiden hallinnon kehittämispäivät, joihin osallistui 
yli 500 yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yhteis-
työtahojen edustajaa. 

Syyskuussa päättyneen yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen rehtorien neuvostojen yhteishankkeen 
suositusten mukaisesti yliopisto käynnisti marras-
kuussa 2008 tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta ja 
koulutusvientiä koskevan strategisen valmistelupro-
jektin, jonka tavoitteena on luoda yliopiston koulutus-
vientitoiminnalle suuntaviivat sekä tehdä ehdotus 
toiminnan edellyttämästä resursoinnista ja organi-
soinnista. 

Helsingin yliopiston edustajat osallistuivat aktiivisesti 
Opetusministeriön käynnistämän Korkeakoulujen 
kansainvälistymisstrategian valmisteluun. Yliopisto 
antoi lokakuussa kattavan lausunnon ja toi julki nä-
kemyksiään kansainvälistä toimintaa koskevista kan-
sallisista suuntaviivoista. 

Loppuvuodesta 2007 käynnistyneet ulkomaalaisten 
tutkijoiden ja opettajien sijoittumis- ja integraatiopal-
velut (”International Staff Services”) vakiintuivat 2008 
aikana. Ne ovat osoittautuneet henkilöstön kansain-
välisen rekrytoinnin kannalta erittäin hyödyllisiksi. 
Palvelujen tuottamisesta muille pääkaupunkiseudun 
yliopistoille on käyty alustavia keskusteluja. 

Pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen kansainvälistä toimintaa edistävä HERA 
International (ent. HERA2) kehitys- ja palvelukoko-
naisuus on edelleen pääosin Helsingin yliopiston 
vetovastuulla ja henkilöstö sijoitettuna yliopiston 

Opiskelijapalvelut –yksikköön. Kansainvälistä kor-
keakoulu- ja seutumarkkinointia, kotimaisten kielten 
opetuksen ja henkilöstön kulttuurisen kompentenssin 
sekä kansainvälisten opiskelijoiden asuntopalvelui-
den kehittämistä ja lisäksi kansainvälisten opiskeli-
joiden harjoittelumahdollisuuksien parantamista edis-
tävä kokonaisuus on lisännyt korkeakoulujen kan-
sainvälisen toiminnan näkyvyyttä niin niiden sisällä 
kuin läheisten yhteistyökumppaneiden (esim. alueen 
kaupungit) silmissä. 

Esimerkkeinä tiedekuntien kansainvälisestä toimin-
nasta ja näkyvyydestä voidaan nostaa esille käyttäy-
tymistieteelliseen tiedekuntaan Suomen koululaitok-
sen menestyksestä PISA-vertailussa kiinnostuneiden 
asiantuntijavierailujen suuri määrä, matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan LUMA-keskuksen 
saama kunniamaininta hyvästä koulujen, yritysten ja 
muiden yhteisöjen yhteistyömallista maailmanlaajui-
sessa Global Best Awards –kilpailussa sekä Maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan aktiivinen yhteis-
työ Ulkoasiainministeriön kanssa kehitysmaiden 
Rural Development –ohjelmien kehittämiseksi. Näi-
den lisäksi useat yliopiston erilliset laitokset, mukaan 
luettuna Tutkijakollegium, Fysiikan tutkimuslaitos, 
Aleksanteri-instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus, 
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) 
sekä Biotekniikan instituutti ovat merkittävästi lisän-
neet kansainvälisen henkilöstönsä määrää. 

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kehit-
tyminen 

Helsingin yliopiston ulkomaalaisten tutkinto-opiskeli-
joiden kokonaismäärä pysyi ennallaan (1478) edel-
lisvuoteen verrattuna. Kun otetaan huomioon tutkin-
nonuudistuksen siirtymävaiheen päättymisen aiheut-
tama opiskelijamäärän pieneneminen, voidaan tode-
ta ulkomaalaisten opiskelijoiden suhteellisen osuu-
den kasvaneen. 
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Yliopiston pitkäjänteinen työ kansainvälisen oppi-
misympäristön ja vieraskielisten maisteriohjelmien 
kehittämiseksi on tuottanut tulosta. Tavoitteena ole-

vaan 30 maisteriohjelmaan tai –opetuskokonaisuu-
teen päästään vuoteen 2010 mennessä. 

 

Taulukko 34  Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat opintoaloittain vuonna 2008 

Opintoala 2008 2007 2006 Tavoite Toteuma 

Teologinen 15 21 21
Humanistinen 348 390 420
Kasvatustieteellinen 9 12 20
Yhteiskuntatieteellinen 169 178 182
Psykologia 7 6 7
Oikeustieteellinen 5 4 4
Luonnontieteellinen 191 186 171
Maatalous-metsätieteellinen 75 75 61
Lääketieteellinen 6 4 5
Hammaslääketieteellinen 3 4 4
Eläinlääketieteellinen     1
Farmasia 12 10 15   
Koko yliopisto 840 890 911 1400 60 % 
 

Taulukko 35  Ulkomaalaiset jatko-opiskelijat opintoaloittain 

Ulkomaalaiset jatko-opiskelijat *) 2008 Opintoala 
2008 2007 2006 Tavoite Toteuma 

Teologinen 8 9 11
Humanistinen 123 125 123
Kasvatustieteellinen 20 17 14
Yhteiskuntatieteellinen 93 81 92
Psykologia 11 9 11
Oikeustieteellinen 35 42 33
Luonnontieteellinen 148 131 118
Maatalous-metsätieteellinen 57 57 51
Lääketieteellinen 70 59 54
Hammaslääketieteellinen 11 4 4
Eläinlääketieteellinen 12 13 10
Farmasia 11 12 8   
Koko yliopisto 599 559 529 770 78 % 

*) Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa opiskelevat 
 
Opetusministeriön ja 16 yliopiston yhdessä rahoitta-
man ”Universityadmissions” –palvelukokonaisuuden 
kehittämistä jatkettiin vuoden 2008 aikana. Universi-
tyadmissions.fi –verkkoportaalin kävijämäärä kuusin-
kertaistui joulukuusta 2008 edellisen vuoden joulu-
kuuhun verrattuna. Palvelun jatkokehityksellä haettiin 
toiminnallista tehokkuutta ja vaikuttavuuden lisään-
tyminen esimerkiksi kiinnostustietokannan ja haku-
kohteiden hallintajärjestelmän käyttöön ottamisella. 

Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus 

Helsingin yliopiston alempaa ja ylempää tutkintoa 
suorittavien opiskelijoiden liikkuvuus kääntyi vuoden 
2008 aikana selkeään nousuun. Vähintään kolme 
kuukautta ulkomailla olleiden opiskelijoiden määrä 

kasvoi vuoteen 2007 verrattuna 7 %. Lähtijöiden 
määrä oli korkeimmillaan viiteen vuoteen ja tähän 
vaikutti erityisesti kehitys oikeus- ja yhteiskuntatie-
teellisillä koulutusaloilla. Eräs määrän kasvua selittä-
vä tekijä on kansainvälistä harjoittelua koskevan 
kiinnostuksen kasvu ja siihen tarjoutuneet uudet 
mahdollisuudet esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa. 
Myös ohjelman parantunut opiskelijaliikkuvuuden 
rahoitus on tehnyt vaihtoja näkyvämmäksi ja kiinnos-
tavammaksi. 

Vastaavasti myös saapuneiden vaihto-opiskelijoiden 
määrä jatkoi voimakasta kasvuaan edellisiin vuosiin 
verrattuna. Viidessä vuodessa yliopistolle saapunei-
den opiskelijoiden määrä on kasvanut 41 % ja vuon-
na 2008 saapuneiden opiskelijoiden määrä oli 10 % 
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suurempi kuin vuonna 2007. Määrien kasvu on ja-
kautunut useammalle koulutusalalle kuin lähtijöiden 
osalla; erityisesti maatalous-metsätieteellisen alan 
20 % lisäys on ollut huomattava. 

Vaikka lyhyemmät vaihdot huomioiden lähtijöiden 
määrä vielä ylittääkin saapuvien määrän on merkille-
pantavaa, että pidemmissä vaihdoissa saapuvia on 
jo selvästi enemmän. Erasmus-ohjelmassa tämä 
näkyy kaikkein selvimmin, sillä vuonna 2008 saapu-
via opiskelijoita oli 70 % enemmän kuin lähteneitä. 

Opiskelijaliikkuvuuden lisäämiseen liittyen suuri ky-
symysmerkki on pääkaupunkiseudun vuokra-asunto-
tilanne. Vaikka HERA-2 hankkeen puitteissa pää-
kaupunkiseudun korkeakoulut ovat tehneet yhteis-
työtä HOASin kanssa palvelujen ja tarjonnan laajuu-
den kehittämisen suhteen, saapuvien opiskelijoiden 
määrän kasvu aiheutti vuonna 2008 ongelmia. 

Pyrkiessään saavuttamaan opiskelijaliikkuvuuden 
tavoitteet Helsingin yliopisto on pyrkinyt yhdenmu-
kaistamaan ja järkevöittämään liikkuvuuden tukipro-
sesseja. Tämän työn tueksi loppuvuodesta 2008 
otettiin käyttöön uusi kansainvälisen liikkuvuuden 
tietojärjestelmä, joka kattaa jatkossa yliopiston koko 
organisaation. Järjestelmän avulla pyritään lisää-
mään merkittävästi sähköistä asiointia ja tietojärjes-
telmien välistä integraatiota. 

Verkostot ja sopimukset 

Euroopan huippututkimusyliopistojen verkosto LERU 
jatkoi vaikuttamista tutkimus- ja tutkijakoulutukseen 
painottuvien näkemysten huomioimiseksi Euroopan 
ja erityisesti EU:n tasolla julkaisemalla useita kan-
nanottoja ja selvityksiä ajankohtaisista tiedepoliittisis-
ta kysymyksistä. Lisäksi yliopisto osallistui aktiivisesti 
muiden institutionaalisten ja tieteenalakohtaisten 
verkostojen toimintaan. 

Yliopisto solmi 2008 aikana kaksi uutta yliopiston-
tasoista kansainvälistä yhteistyösopimusta. Niissä 
otettiin huomioon erityisesti yhteistyökumppaneiden 
korkeatasoisuus sekä kiinnostus aitoon yhteistyöhön. 
Yliopiston uudet partnerit ovat Université de Montréal 
Kanadassa sekä Kiev Mohyla National Academy 
Ukrainassa. Näistä jälkimmäinen on yliopiston en-
simmäinen sopimus ukrainalaisen yliopiston kanssa. 
Lisäksi yliopisto liittyi pohjoismaisen Aasia-
tutkimuksen verkoston, NIAS Nordic Councilin jäse-
neksi. 

 

1.4.1.4  Aikuiskoulutus 
 
Helsingin yliopiston elinikäisen oppimisen suunnitel-
man mukaista aikuiskoulutusta toteutettiin avoimena 
yliopisto-opetuksena ja täydennyskoulutuksena yli-
opiston Avoimessa yliopistossa, Koulutus- ja kehit-
tämiskeskus Palmeniassa ja Ruralia-instituutissa. 
Yliopistollinen aikuiskoulutus suunniteltiin ja toteutet-
tiin yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja ainelaitos-
ten kanssa. Tiivis yhteistyö takaa sen, että koulutus-

tarjonta perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja on 
Helsingin yliopiston laatuvaatimusten mukaista.  

Avointa yliopisto-opetusta annettiin yliopiston tutkin-
tovaatimusten mukaisesti aikuisopiskelijoille iästä ja 
pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetusta toteutettiin 
perus- ja aineopintoina ja yleis- ja kieliopintoina sekä 
opiskelua tukevana opetuksena.  

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Ruralia-
instituutti toteuttivat yliopistollista täydennyskoulutus-
ta kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavana kou-
lutuksena, tieteelliseen ja ammatilliseen jatkotutkin-
toon valmentavana ohjauksena ja opetuksena sekä 
tilauskoulutuksena. Osa täydennyskoulutuksesta liit-
tyi olennaisena osana alueen, yrityksen tai muun yh-
teistyötahon kanssa suunniteltuihin ja toteutettuihin 
kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.  

Aikuiskoulutuksen ja kehittämistoiminnan suunnitte-
lussa oli olennaista, että tarjonta suunniteltiin vas-
taamaan suoraan työelämän muuttuvia tarpeita ja 
tukemaan opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä. 
Tämä varmistettiin seuraamalla aktiivisesti työelä-
män muutoksia asiakaspalautteen ja muun informaa-
tion avulla ja toimimalla aloitteellisesti myös toiminta-
alueen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden 
työelämän organisaatioiden suuntaan mm. räätälöity-
jen koulutus- ja kehittämispalveluiden suunnittelussa. 

Pätevöittävän ja kelpoisuuden tuottavan koulutuksen 
kysyntä kasvoi, ja koulutusta suunniteltiin ja toteutet-
tiin paikallisen kysynnän mukaisesti. Joissakin koulu-
tushankkeissa tehtiin yhteistyötä myös muiden pai-
kallisten korkeakouluyksiköiden kanssa. Avoin yli-
opisto ja Palmenia toimivat myös Lahden yliopisto-
keskuksessa ja Ruralia osallistui Mikkelin ja Seinäjo-
en yliopistokeskusten toimintaan. 

Aikuiskoulutusta kehitettiin sekä kotimaisena että 
kansainvälisenä tarjontana. Keskeisiä aloja olivat 
kielet, opetus ja kasvatus, oikeus-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteet, sosiaali- ja terveydenhuolto, hu-
manistiset tieteet sekä ympäristö- ja luonnontieteet. 

 
Avoin yliopisto 

Avoin yliopisto toteutti, kehitti ja koordinoi avointa 
yliopisto-opetusta sekä edisti aktiivisesti ja aloitteelli-
sesti yhteistyöverkostonsa kanssa yliopiston yhteis-
kunnallista vuorovaikutusta. Avointen yliopisto-
opintojen kautta tieteelliseen tutkimukseen perustuva 
tieto välittyi laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Avoimen yliopiston aikuisopiskelijoista useimmat 
opiskelivat työn ohessa. Heille sopivia lähi- ja etä-
opetusratkaisuja kehitettiin eri oppiaineiden opetuk-
sessa. Verkko-opintotarjonnalla vastattiin myös koko 
maan kysyntään ja tavoitettiin ulkomailla työskente-
leviä aikuisopiskelijoita.  

Joillain aloilla Avoimen yliopiston opinnot täydensivät 
tiedekuntien opintotarjontaa työelämälähtöisesti, mis-
tä esimerkkeinä olivat verkkoviestintään painottuvat 
viestinnän perus- ja aineopinnot, julkishallinnon vies-
tintään suunnitellut opinnot ja lapsen oikeuksia käsit-
televät monitieteiset opinnot. Opinnot, joihin osallis-
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tuu lähinnä jo ammatissa työskenteleviä (mm. sosi-
aalityö), pyritään toteuttamaan siten, että opiskelijat 
voivat hyödyntää työkokemustaan.  

Avoin yliopisto vahvisti asemaansa Suomen suurim-
pana avoimena yliopistona. Opiskelijamäärä ja suori-
tettujen opintopisteiden määrä kasvoivat. Opiskelijoi-
ta oli yli 16 300, ja he suorittivat yhteensä lähes 
93 000 opintopistettä. Opetustarjonta oli laaja ja 
opiskelijoiden tuki- ja neuvontapalvelut monipuoliset. 
Noin sadassa oppiaineessa tarjottiin avoimia yliopis-
to-opintoja ja sen lisäksi yleis- ja kieliopintoja sekä 
opiskelua tukevia kursseja. Yhteiskuntatieteellisten, 
käyttäytymistieteellisten ja humanististen oppiainei-
den opiskelu oli suosituinta. Aineopintoja oli 16 oppi-
aineessa ja verkko-opintoja 23 oppiaineessa.  

Avoimen yliopiston väylän kautta 54 opiskelijaa siirtyi 
tutkinto-opiskelijaksi Helsingin yliopistoon. Ikäihmis-
ten yliopiston opintoihin osallistui noin 2 400 henki-
löä. 

Avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkin-
to-opiskelijoiksi hyväksytyt 

Tavoite/ 
Vuosi 2008 2007 2006 Toteuma 
250 54 56 51 22 % 

 
Avoin yliopisto kehitti yhteistyössä Seinäjoen alueel-
listen toimijoiden ja maatalous-metsätieteellisen tie-
dekunnan kanssa Agrologista agronomiksi –opinto-
polkukokonaisuuden (58/59 op), jonka tavoitteena on 
valmentaa agrologeja (AMK) hakeutumaan Helsingin 
yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
maisteriopintoihin.  

Avoin yliopisto järjesti opetusta myös yhteistyössä 53 
(Ikäihmisten yliopisto mukaan lukien 74) oppilaitok-
sen kanssa 39 paikkakunnalla. Avoimen yliopiston 
päätoimipaikka on Helsingissä ja muut toimipisteet 
Lahdessa ja Vantaalla.  

 
Täydennyskoulutus 

Palmenia toteutti 29. toimintavuonna perustehtä-
väänsä suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutus-, 
kehittämis- ja tutkimuspalveluja tukemaan akateemi-
sesti koulutettujen ammatillista osaamista sekä alu-
eiden ja organisaatioiden kehittämistä. Suunnittelu 
oli entistä enemmän asiakas- ja kysyntälähtöistä 
kuitenkin siten, että koulutus integroitiin uuteen tut-
kimustietoon yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja 
ainelaitosten kanssa. Palveluja tarjottiin pääkaupun-
kiseudulla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja 
Kymenlaaksossa, ja yhteistyötahoina olivat alueiden 
kunnat, muu julkinen sektori ja elinkeinoelämä. 

Vuoden 2008 aikana Palmeniassa järjestettiin 479 
täydennyskoulutuskurssia, mikä vastaa lähes asetet-
tua tavoitetta. Erikoistumisopintokursseja oli 50, asi-
antuntijaohjelmia 158 ja alle viiden päivän seminaa-
reja ja muita ajankohtaiskursseja oli 271. Avoin kou-
lutustarjonta ja asiakkaille räätälöity tilauskoulutus 

vastasivat määrältään edellisvuoden tilannetta. Ta-
loudellisesti kannattamatonta tarjontaa karsittiin. Ke-
hittämishankkeisiin integroidun koulutuksen määrä 
väheni mm. EU-ohjelmakauden vaihtumisesta aiheu-
tuneen notkahduksen vuoksi.  

Palmenian täydennyskoulutukseen osallistui noin 
13 500 aikuisopiskelijaa, mikä jäi tavoitteesta 8 %. 
Opetustuntien määrä oli noin 23 400, mikä on sel-
västi viimevuotista vähemmän. Erikoistumisohjelmi-
en tuntimäärä on selvästi noussut ja asiantuntijaoh-
jelmien tuntimäärä laskenut. Ruotsinkielisenä tarjot-
tiin 15 opetusalan kurssia. Ulkomaisten koulutusryh-
mien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Noin 20 
ryhmästä puolet liittyi kansainvälisiin hankkeisiin ja 
muut olivat lähinnä opetusalan ryhmiä. Tutkintoon 
johtaviin, valmentaviin ja pätevöittäviin koulutuksiin 
osallistui noin 360 opiskelijaa. Maisteriohjelmia oli 
yksi (50 opiskelijaa). Samoin oli yksi tohtorintutkin-
toon valmentava ohjelma. Keskeytyneiden yliopisto-
opintojen loppuunsaattamista tukevia ohjelmia järjes-
tettiin kuusi ja niihin osallistui 95 koulutettavaa. Päte-
vöittäviä ohjelmia oli 12 ja niissä oli 248 aikuisopiske-
lijaa.  

Eniten koulutusta annettiin opetus-, sosiaali- ja ter-
veysalalla. Muita olivat ympäristötieteet ja kaupunki-
kehitys, viestintä, oikeustieteet ja taloustieteet ja far-
masia sekä humanistiset ja matemaattis-luonnontie-
teelliset alat. Myös maahanmuuttajat olivat merkittä-
vä asiakasryhmä. Palmenian toiminta-alueiden kun-
nat, ministeriöt ja TE-keskukset olivat merkittävim-
mät koulutuksen tilaajatahot.  

Ruralia-instituutin kansallisena erityistehtävänä on 
maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden kehittä-
minen tieteellisen tutkimuksen sekä siihen perustu-
van innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla. Rura-
lia-instituutti toimii alueellisesti, kansallisesti ja kan-
sainvälisesti. Instituutilla on toimintayksiköt Seinäjo-
ella ja Mikkelissä, missä ne toimivat osana kaupun-
kien yliopistokeskuksia. Ruralian kaiken toiminnan 
lähtökohtana on Helsingin yliopiston ja yleisemmin 
tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden edistäminen. Käytännössä tämä näkyy insti-
tuutin oman tieteellisen tutkimuksen kysymyk-
senasetteluissa, saatujen tutkimustulosten hyödyn-
tämisessä instituutin kehittämishanketoiminnassa 
sekä elinikäisen oppimisen palveluissa (HY:n tutkin-
toväylät, yliopistolliset erikoistumisohjelmat, kehittä-
mishankkeissa tapahtuva täydennyskoulutus). Insti-
tuutti koordinoi myös usean yliopiston yhteisiä kan-
sallisia opetusverkostoja kuten maaseudun kehittä-
misen Rural-Studies, osuustoiminnan Co-op Studies 
ja luomututkimuksen Eco studies.  

Ruralian uusia avauksia elinikäisen oppimisen edis-
tämisessä oli Vihreä väylä –opintopolkumallin käyn-
nistäminen, jossa avoimia yliopisto-opintoja hyödyn-
täen edetään agrologin tutkinnosta kohti agronomin 
tutkintoa. Elintarvikealan PD –ohjelmasta käynnistet-
tiin uuden henkilöstön trainee –ohjelmaan kytketty 
toteutus yhteistyössä elintarvikealan yrityksen kans-
sa. Ruraliassa jatkettiin maisterintutkinnon loppuun-
saattamista ja tutkijakoulutusta tukevaa menetelmä-
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koulutusta ja pienryhmien ohjausta yliopistokeskuk-
sissa. Kehittämishankkeissa annettiin yliopistollista 
täydennyskoulutusta ja järjestettiin ajankohtaissemi-
naareja. Instituutin järjestämään aikuiskoulutukseen 
osallistui yhteensä 790 opiskelijaa. 

Aikuiskoulutukseen liittyvä tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta 

Aikuiskoulutukseen kytkeytyvä kehittämis-, innovaa-
tio- ja tutkimustoiminta oli tärkeä osa yliopiston yh-
teiskunnallista vuorovaikutusta. Palmenian ja Rurali-
an kehittämis- ja tutkimuspalvelut olivat edelleen 
keskeisiä välineitä tutkimukseen perustuvan tiedon ja 
osaamisen välittämisessä yhteiskunnan, alueiden ja 
elinkeinoelämän erityistarpeisiin. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet perustuivat asiak-
kailta saatuihin toimeksiantoihin tai omiin aloitteisiin, 
ja ne toteutettiin täydentävällä rahoituksella. Tär-
keimpiä rahoituslähteitä olivat EU:n rakennerahastot 
ja muu EU-rahoitus, TE-keskukset, ministeriöt, TE-
KES, kunnat ja maakunnat sekä elinkeinoelämä. 

Palmenian kehittämis- ja tutkimushankkeet sekä 
niihin integroitu koulutus ovat vaikuttavuudeltaan 
merkittävä osa yliopiston aluekehitystyötä. Viime 
vuonna oli käynnissä 74 kotimaista ja 19 kansainvä-
listä kehittämis- ja tutkimushanketta. Useimmat 
hankkeet liittyivät Palmenian toiminta-alueiden kehit-
tämisstrategioihin ja alueellisiin tarpeisiin sekä alueil-
la toimivien tahojen rahoitusyhteistyöhön. Aihepiireil-
tään hankkeet ovat ympäristönsuojelusta tasa-arvon 
kehittämiseen, lastensuojelusta vankilaopetukseen ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnista työssä oppimiseen. 
Vuonna 2009 auki tulevien hakujen ennakointiin ja 
valmisteluun käytettiin huomattavasti voimavaroja. 
Myös päättyneitä kehittämis- ja koulutushankkeita 
tuotteistettiin. Useimmat hankkeet päättyivät alku-
vuonna ja tuolloin alkaviksi suunnitellut hankkeet 
voitiin aloittaa vasta loppuvuonna tai ne siirtyivät 
vuodelle 2009. Suurin ongelma vuoden 2008 aikana 
oli EU-ohjelmakauden vaihtuminen, joka oli pahasti 
myöhässä. Suurin osa hankkeista toteutetaan kilpail-
lulla EU-rahoituksella, joka on 35 prosenttia Pal-
menian tuloista. 

Ruralia-instituutti on kehittänyt verkostomaista toi-
mintamallia, jossa sekä keskeiset tutkimus- ja kehit-
tämiskysymykset että niihin pohjautuva kehittämistyö 
toteutettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tämä 
oli välttämätöntä vahvasti markkinaehtoisesti toimi-
valle instituutille. Tästä huolimatta Ruralia toimi aktii-
visesti myös tieteellisen perustutkimuksen piirissä. 
Tällä hetkellä Ruraliassa on 20 tutkijakoulutettavaa. 

Ruralian erityinen vahvuus on läheinen vuorovaiku-
tus tutkimustiedon soveltajien ja hyödyntäjien kans-
sa. Instituutilla on keskeinen asema maaseudun 
kehittämisen alueellisissa, kansallisissa ja kansain-
välisissä verkostoissa. Ruralian toteuttamat noin 70 
tutkimus- ja kehittämishanketta olivat alueellisia, 
valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Useat hankkeet 
olivat monitieteisiä, mutta ne keskittyivät luonnonmu-
kaiseen maa-, kotieläin- ja elintarviketalouteen, maa-

seutuyrittäjyyteen, maaseutupolitiikkaan ja maaseu-
tuyhteisöjen kehitykseen sekä yhteisötalouteen ja 
osuustoimintaan. 

Palmenia osallistui edelleen Palmenia-sarjan julkai-
semiseen yhteistyössä Gaudeamuksen kanssa. Sar-
jassa julkaistiin yli kymmenen ajankohtaista teosta. 
Palmenia UniConf –palvelu järjesti neljä konferens-
sia, joista kolme oli kansainvälistä. 

 

1.4.1.5  Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 

Tutkimus yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
perustana 

Osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja 
päätöksentekoon on läpi yliopiston tiedekuntien ja 
erillislaitosten käyvä toimintatapa. Vuorovaikutus 
päättäjien ja elinkeinoelämän kanssa sisältää mm. 
seuraavia muotoja: 

- tutkijat välittävät tutkimustietoa valtiovallan ja 
viranomaisten lainvalmisteluun ja muuhun vas-
taavaan toimintaan 

- kotimainen ja kansainvälinen elinkeinoelämä 
käyttää kulttuurien, uskontojen ja kielten osaa-
mista 

- opettajat ja tutkijat osallistuvat yhteiskunnalli-
seen keskusteluun taustoittaen ilmiöitä, popula-
risoiden tiedettä, herättäen keskustelua ja tuot-
taen kriittisiä näkökulmia 

- tiedepoliittinen vaikuttaminen tapahtuu esim. 
säätiöiden, rahastojen ja Suomen Akatemian 
kautta 

- kunkin tieteenalan verkostot ja organisaatiot ovat 
aktiivisen vuorovaikutuksen ja tutkimuslähtöisen 
asiantuntijuuden foorumeita kansallisesti ja kan-
sainvälisesti 

- Studia Generalia-, Studia Medicina-, Studia Col-
legialia- ja Siltamat –luentosarjat samoin kuin 
Kumpula –kollokviot tarjoavat tutkimustietoa se-
kä suurelle yleisölle että eri alojen asiantuntijoil-
le. 

Tiedekuntien ja erillisten laitosten tutkimusta tehdään 
usein sektoritutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja 
alueellisten toimijoiden kanssa. Kyseessä on sekä 
perus- että soveltava tutkimus. Osaamisen kaupalli-
nen tuotteistaminen on yksi tavoite, mutta yhtä tär-
keitä ovat eri alojen ja alueiden osaamis- ja innovaa-
tiojärjestelmien vahvistaminen siten, että yliopiston 
tutkijat ja opettajat osallistuvat kehittämistyöhön tut-
kimustiedon asiantuntijoina. Alueiden, yritysten ja 
sektoritutkimuslaitosten kanssa yhteisrahoitteisten 
professuurien perustaminen ja toiminta ovat hyviä 
esimerkkejä prosesseista, joissa eri osapuolet joutu-
vat määrittelemään perusteellisesti omat tavoitteen-
sa sekä sitoutumis- ja yhteistyövalmiutensa. Yliopis-
tossa löytyy myös esimerkkejä siitä, että harjoitetta-
van tutkimuksen prosessikuvauksissa yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus ja tutkimuksen sovellusarvo on 
huomioitu kaikissa keskeisissä vaiheissa. 
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Yliopistokeskukset 

Helsingin yliopisto koordinoi Lahden ja Mikkelin yli-
opistokeskuksia. Lisäksi yliopisto toimii Seinäjoen yli-
opistokeskuksessa, jossa on Ruralia-instituutin yk-
sikkö. Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama 
yliopistokeskusten arviointi tarjosi mahdollisuuden 
oman toiminnan kriittiseen ja arvioivaan tarkasteluun. 
Teema-arvioinnin tavoitteeksi oli asetettu tiedon tuot-
taminen yliopistokeskusten kehittämiseen. Keväällä 
tuotettiin itsearviointiraportit ja selvitykset. Arviointi-
ryhmä teki lisäksi kyselyn yliopistojen rehtoreille, 
yliopistokeskusten opiskelijoille ja yliopistojen ylioppi-
laskunnille. Arviointiryhmä vieraili Lahden yliopisto-
keskuksessa 1.–2.10. ja Mikkelin yliopistokeskuk-
sessa 2.–3.10.2008. Arviointiraportti julkaistiin tam-
mikuussa 2009. 

Lahden yliopistokeskus 

Lahden yliopistokeskuksessa on mukana neljä yli-
opistoa:  
• Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Koulutus- ja 

kehittämiskeskus Palmenia, Ympäristöekologian 
laitos, Kansainvälinen soveltavan estetiikan insti-
tuutti (KSEI), 

• Lappeenrannan teknillinen yliopisto,  
• Tampereen teknillinen yliopisto ja  
• Teknillinen korkeakoulu.  
• Lisäksi yliopistokeskukseen kuuluu Lahden kau-

pungin ylläpitämä tiedekirjasto.  

Yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta vas-
taa ohjausryhmä, johon kuuluvat yliopistojen rehtorit 
ja kaupunginjohtaja. Operatiivisesta johtamisesta 
vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat yliopistojen yksi-
köiden johtajat ja kolme Lahden kaupungin edusta-
jaa. Yliopistokeskuksessa työskenteli yli 200 työnte-
kijää, joista professoreja oli 11. 

Lahden yliopistokeskuksen profiloitumista terävöitet-
tiin ympäristöosaamiseen, liiketoimintaosaamiseen, 
innovaatiotoimintaan ja hyvinvointisektorille. Kesä-
kuussa käynnistettiin yliopistojen yhteinen MUST 
(Master’s Programmes in Urban and Environmental 
Sciences and Technology) – kansainvälisen maiste-
rikoulutuksen suunnitteluprojekti. 

Vuonna 2008 kehitettiin edelleen päijäthämäläistä 
korkeakouluyhteistyötä alueella toimivien korkeakou-
lujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Lahden tiede- ja yrityspuiston hallitus kutsui yliopis-
tokeskuksen mukaan asettamansa innovaatio- ja 
korkeakoulujaoksen toimintaan. Yhteistyössä aloitet-
tiin mm. tarkastelu, jonka tavoitteena on antaa ehdo-
tukset Lahden korkeakoulutoiminnan tutkimuksen ja 
koulutuksen profiilista ja työnjaosta, organisointita-
vasta sekä mahdollisista rahoitusmalleista. Vuoden 
aikana osallistuttiin myös Lahden alueen kilpailuky-
ky- ja elinkeinostrategian valmisteluun sekä Päijät-
Hämeen liiton asettaman korkeakoulu- ja innovaatio-
toiminnan neuvottelukunnan työskentelyyn. 

Syyskuussa 2008 ympäristökampuksen lisäraken-
nuksen valmistuminen mahdollisti yliopistokeskuksen 

alan toimintojen keskittämisen. Ympäristökampuksel-
le avattiin myös tiedekirjaston toimipiste. Kaupungin 
keskustassa tiivistettiin toimitilojen käyttöä ja saatiin 
vähennettyä sijainnin hajanaisuutta.  

Lahden yliopistokeskus osallistui alueella toimivien 
korkeakoulujen sekä Lahden tiede- ja yrityspuiston 
tilatarpeita selvittäneen toimikunnan työskentelyyn. 
Loppuraportti luovutettiin kaupungille huhtikuussa.  
Työskentely jatkui työryhmässä, joka valmisteli Lah-
den Osaamiskiinteistöt Oy:n perustamista. Uusi kiin-
teistöyhtiö aloittaa toimintansa vuonna 2009. Tavoit-
teena on mm. entistä tehokkaampi ja joustavampi 
tilojen yhteiskäyttö. Yhtiön osakkaina ovat Lahden 
kaupunki, Päijät-Hämeen koulutuskonserni ja Hel-
singin yliopisto. 

Korkeakoulukirjastotyöryhmä etsi ratkaisumalleja 
Lahden tiedekirjaston ja Päijät-Hämeen koulutus-
konsernin kirjasto- ja tietopalvelujen tarkoituksenmu-
kaisimman toiminnan ja hallinnon järjestämiseen.  
Työryhmä luovutti raporttinsa huhtikuussa. Syys-
kuussa kaupunginjohtaja asetti uuden työryhmän, 
jonka tehtävänä on suunnitella perinteisiä kirjasto-
palveluja laajemmasta oppimis- ja palvelukeskusko-
konaisuudesta. Työryhmän puheenjohtaja on Lah-
den yliopistokeskuksen pääsihteeri. 

Lahden vuotuinen tiedepäivä järjestettiin marras-
kuussa yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun ja 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksi-
kön kanssa. Tiedepäivän teemoissa keskityttiin käy-
täntölähtöiseen innovaatiotoimintaan, ympäristöön, 
hyvinvointiin ja viestintään. Päivät keräsivät ennätys-
yleisön. Syyskuussa osallistuttiin Tutkijoiden yö –ta-
pahtuman järjestämiseen. 

Mikkelin yliopistokeskus 

Mikkelin yliopistokeskuksessa on mukana neljä yli-
opistoa:  
• Helsingin yliopisto: Ruralia-instituutti ja Kansal-

liskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos,  
• Helsingin kauppakorkeakoulu: Pienyrityskeskus 

ja BScBA-ohjelma,  
• Kuopion yliopisto: Soveltavan ympäristökemian 

laboratorio sekä  
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Mikkelin 

yksikkö.  

Yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta vas-
taa ohjausryhmä, johon kuuluvat yliopistojen rehtorit 
ja kaupunginjohtaja. Operatiivisesta johtamisesta 
vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat yliopistojen yksi-
köiden johtajat ja Mikkelin kaupunginjohtaja. 

Ohjausryhmän keväällä 2008 hyväksymän strategian 
mukaisesti Mikkelin yliopistokeskuksen tavoitteena 
on tuottaa kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä edistävää 
tieteellistä tutkimusta, koulutusta, sekä ratkaisuja ja 
toimintamalleja alueellisen kehittämisen edistämi-
seksi. Toiminnan painopisteet ovat yhteiskunnallinen 
vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus. Tutkimuksen 
fokusalueet ovat materiaali- ja ympäristötekniikka, 
maaseutu- ja bioenergian tuotanto sekä pk-yrittäjyys 

 



 49

ja liiketoiminta. Yliopistokeskuksessa työskenteli noin 
200 työntekijää, joista professoreita oli 7 sekä 4 tut-
kimusjohtajaa. Lisäksi saatiin rahoitus Tampereen 
teknillisen yliopiston kanssa toteutettavaan materiaa-
litekniikan verkostoprofessuurihankkeeseen, jossa 
ovat mukana myös Kokkolan ja Seinäjoen yliopisto-
keskukset.  

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) kanssa käyn-
nistettiin vuoden lopussa yhteinen ”Aikuiskoulutuk-
sen eurooppalaiset parhaat käytännöt” EU-rakenne-
rahastohanke sekä aloitettiin keväällä 2009 järjestet-
tävän Mikkelin Tiedepäivän suunnittelu. Siinä kol-
mantena toteuttajana on Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen (MTT) Mikkelin yksikkö. Toimijat 
ovat käynnistäneet myös Elintarvikealan tutkimuksen 
strategiatyön yhteistyössä Ekoneum ry:n kanssa. 
Mamkin kanssa on järjestetty myös yhteisiä johto-
ryhmien kokouksia.  

Yliopistokeskus osallistui Etelä-Savon maakunnan 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma-
työhön. Kehittämissuunnitelma valmistuu vuonna 
2009. Lisäksi osallistuttiin Itä-Suomen läänin AITO-
työvaliokunnan toimintaan, Aluekeskusohjelman ke-
hittämiseen sekä Materiaali- ja ympäristötekniikan 
tutkimuskeskittymä Saimaa Science Parkin suunnit-
teluun. 

Toukokuussa 2008 avattuun yliopistokeskuksen 
kirjastoon kuuluu Helsingin yliopiston, Helsingin 
kauppakorkeakoulun ja Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen Mikkelin yksikön kokoelmat. Kir-
jastoyhteistyötä tehdään tiiviisti Mamkin kanssa eri-
tyisesti yhteisen Mikkelin korkeakoulujen kirjastover-
kon osalta (MIKKI-verkko).  

Yliopistokeskuksen kampus vahvistui vuonna 2008, 
kun alueelle muutti suurin osa Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksen Mikkelin yksikön henkilö-
kunnasta. MTT:llä ja Mikkelin yliopistokeskuksen 
yksiköillä on yhteistyötä mm. elintarviketutkimuksen 
ja bioenergian saralla. Kampusalueella toimi jo en-
tuudestaan Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaa-
tioyksikön lisäksi Ruralia-Instituutti, Pienyrityskeskus 
ja BScBA-ohjelma. Lisäksi kampukselle on sijoittunut 
Mikkelin Kesäyliopisto. Koordinaatioyksikkö muutti 
vuoden lopussa uusiin tiloihin. Lappeenrannan teknil-
lisen yliopiston ja Kuopion yliopiston toiminnot sijait-
sevat Mikkelin ammattikorkeakoulun kampuksella. 

Mikkelin yliopistokeskuksen näkyvyyttä edistettiin 
avoimilla Studia Generalia luennoilla, tutkimuksen 
teemailloilla, tutkijakahveilla sekä Yliopistokeskuksen 
Ystävät -toiminnalla. Julkaisuista tärkeimmät vuonna 
2008 olivat oma Yliopistokeskus -lehti, MUCinat -
tiedote sekä Mikkelin kaupungin, teknologiakeskuk-
sen ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteinen KUL-
MA -lehti. 

Joulukuussa 2008 nimettiin Mikkelin yliopistokeskuk-
sen neuvottelukunta, johon kuuluu kansanedustajia 
ja sidosryhmien edustajia. Neuvottelukunta aloittaa 
toimintansa vuonna 2009. 

Aluetoiminta 

Helsingin yliopistolla on yksiköitä yhteensä 19 kun-
nassa. Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi aina 
Lahteen ja Hämeenlinnaan asti ulottuva laaja metro-
polialue on HY:n alueellisen toiminnan painopiste. 
Suurin osa toimipaikoista sijaitsee eteläisessä Suo-
messa, mutta maantieteellistä kattavuutta täydentä-
vät Hangossa, Enontekiöllä, Inarissa ja Sallassa 
sijaitsevat tutkimusasemat. 

Alueyhteistyö Helsingissä ja metropolialueella 

Kaupunkitutkimusyhteistyö 

HY on ollut yliopistopuolen päätoimija kaupunkitut-
kimuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeessa vuo-
desta 1998 lähtien. HY:n, TKK:n, OPM:n sekä Hel-
singin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupunkien ra-
hoituksella on luotu yhdeksän professuurin verkosto, 
jossa kehitetty kaupunkitutkimus on todettu kansain-
välisessä arvioinnissa laadukkaaksi ja vakiintuneeksi 
tutkimus- ja opetusalaksi. Kymmenen vuoden yhteis-
työ on johtanut tilanteeseen, jossa kaupungit voivat 
tukeutua tutkimus- ja koulutusalaan, joka on aidosti 
akateemista, kansainvälistä ja myös kykenevä yhä 
paremmin yhteistyöhön yliopiston ulkopuolisen toi-
mintaympäristön ja erityisesti juuri kaupunkien kans-
sa. Ala on kouluttanut laajan joukon opiskelijoita 
asiantuntijoiksi kansainvälisiin tutkimustehtäviin sekä 
kaupunkien ja muiden organisaatioiden tarpeisiin. 

Yhteistyössä mukana olevat kaupungit pitävät tär-
keänä kaupunkitutkimusyhteistyötä hankevaiheen 
jälkeenkin ja metropolipolitiikkaa edistävä kaupunki-
tutkimus on katsottu sopivaksi jatkomuodoksi. Met-
ropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
rehtorifoorumi päätti ryhtyä valmistelemaan kaupun-
kitutkimukseen liittyviä toimia, joilla korkeakoulut 
voivat vahvistaa hallitusohjelman mukaista kansallis-
ta metropolipolitiikkaa. Kolmikantayhteistyötä kor-
keakoulut – kaupungit – valtio pidettiin korkeakoulu-
jen näkökulmasta hyvänä yhteistyöpohjana. Vuoden 
lopussa kolmikantaisen työpajaprosessin tuloksena 
valmistui ehdotus metropolialueen kaupunkitutki-
muksen tutkimus- ja yhteistyöohjelmaksi, jonka pai-
nopisteiden mukaisesti on tarkoitus jatkaa kolmikan-
ta-aiesopimuksen valmistelua. 

Itämeriyhteistyö Helsingin kaupungin kanssa 

HY on vastannut myönteisesti Helsingin ja Turun 
kaupunkien haasteeseen, jonka tavoitteena on Itä-
meren tilaa parantavan yhteistyön tehostaminen. 
Kiinteässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
on laadittu joulukuussa 2007 ehdotus Itämeriohjel-
maksi ja sitä taustoittava HY:n Itämeritutkimuksen ja 
–toiminnan nykytilan kartoitus. Itämeriohjelman to-
teutusehdotukset konkretisoitiin toukokuussa 2008. 
Sen jälkeen on valmisteltu yhteistyösopimusta, joka 
määrittelee kahden viisivuotisen professuurin perus-
tamisen ja yhteistyön jatko-ohjelman laadinnan. Yli-
opiston ja Helsingin kaupungin lisäksi yhteistyöhön 
osallistuvat MTT, MTK-säätiö ja SYKE. 
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Helsinki Education and Research Area (HERA) 

Metropolialueen korkeakoulujen aluestrategian toteu-
tus on organisoitu Helsinki Education and Research 
Area (HERA) -nimiseksi neljän hankkeen kokonai-
suudeksi. Osaavan työvoiman turvaamista, kansain-
välistymisen edistämistä, innovaatiojärjestelmän 
vahvistamista sekä kaksikielisyyden ja pohjoismai-
suuden edistämistä koskevat hankkeet toteuttavat 
samalla sekä seudun innovaatiostrategian että Uu-
denmaan maakuntaohjelman tavoitteita. 

Helsingin yliopisto koordinoi Kansainvälisen toimin-
nan edistäminen -hanketta (HERA 2). Sen tavoittee-
na on kehittää seudun korkeakoulujen edellytyksiä 
koulutusvientiin ja kansainvälisten opiskelijoiden ja 
tutkijoiden rekrytointiin sekä kehittää heille suunnat-
tavia palveluita. Keskeinen HERA 2:n tuoma lisäarvo 
sekä kansainvälisille että kotimaisille yhteistyökump-
paneille on asiointi yhden instanssin kanssa seitse-
mäntoista sijasta. Erityisen tärkeänä HERA 2 on 
koettu seudun kaupungeissa, joille se muodostaa 
mahdollisuuden toteuttaa seudullisten strategioiden 
koulutus-, tutkimus- ja osaamisperustaisia osioita 
korkeakoulujen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita 
olivat mm. Uudenmaan liitto, opetusministeriö, CIMO 
sekä Greater Helsinki Promotion Ltd., jonka kanssa 
osallistutaan Helsingin seudun brändin kehittämi-
seen. 

Hanke jakaantui vuonna 2008 seitsemään alahank-
keeseen: 
- Kansainvälisen markkinoinnin ja opiskelijarekry-

toinnin kehittäminen (KVMORE) 
- Kansainvälisten opiskelijoiden asumispalvelut 

(KVASPA) 
- Kansainvälisten opiskelijoiden työuran avaami-

nen (KVOTA) 
- Kotimaisten kielten opetuksen kehittäminen (KO-

TI) 
- Henkilökunnan kulttuurisen kompetenssin kehit-

täminen (KUKO) 
- Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaali- ja terve-

yspalvelut (KVSOTE) 
- Kansainvälisen henkilöstön palvelut (KVHEPA) 

Vuonna 2008 hankkeen keskeisimpiä toimintoja oli-
vat koulutusviennin toimintojen ja seudullisten palve-
lumallien kehittäminen, selvitysten teko ja yhteisten 
palveluiden tarjoaminen. Hankkeessa toteutettiin 
muun muassa markkinointiseminaari, opiskelija- ja 
monikohderyhmätapahtumia Kiinassa, Pietarissa, 
Kiovassa ja Istanbulissa sekä markkinatutkimuksia 
Pietarin alueesta, Kiinasta, Turkista ja Lähi-idästä. 
Laajaan Lähi-itään suuntautuvan projektin avulla 
aloitettiin koulutusvientiponnistelut yhteistyössä Suo-
men Lähi-idän instituutin ja alueen Suomen lähetys-
töjen kanssa.  

Vuoden aikana solmittiin myös korkeakoulujen ja 
HOASin välillä yhteinen kansainvälisten vaihto-opis-
kelijoiden asuntopalvelusopimus, jolla tavoitellaan 
huomattavia säästöjä asuntojen hukkakäynnistä 
aiheutuvien kulujen minimoinnilla. Samoin aloitettiin 

kotimaisten kielten opetuksen ja kulttuurisen kompe-
tenssin kehittämiseen liittyvät hankkeet.  

HERA 2 osallistui aktiivisesti OPM:n korkeakoulujen 
kansainvälistymisstrategian tekoon. Hankerahoituk-
sen päättymisen jälkeen HY vastaa toimintojen ja 
yhteistyöverkostojen kehittämisestä HERA Interna-
tional –otsikon alla. 

Valmennuksella kansainvälisiä osaajia työmarkkinoil-
le (VALOA) –hanke 

HERA International ja HY:n ura- ja rekrytointipalvelut 
ovat valmistelleet valtakunnallisen VALOA –hank-
keen, joka sijoittuu opetusministeriön valtakunnalli-
sen ESR-kehittämisohjelman 2007 - 2013 toiminta-
linjaan 3: Osaajana työmarkkinoille. Hankkeen kes-
keinen tavoite on lisätä ulkomaalaisten tutkinto-
opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia suoma-
laisille työmarkkinoille kehittämällä korkeakoulujen 
käyttöön ohjaustyökalut ja työnantajille välineitä 
opiskelijoiden rekrytointiin. Se tuottaa myös tietoa 
opiskelijoiden sijoittumisesta ja tulevaisuuden ura-
mahdollisuuksista. 

Joulukuussa 2008 hanke valittiin jatkoneuvottelujen 
jälkeen rahoitettavaksi. Rahoituspohja muodostuu 
haettavan ESR- ja valtionavun lisäksi suoraan kau-
pungeilta haettavasta rahoituksesta ja ammattikor-
keakoulujen maksamista osuuksista. Kolmivuotiseksi 
suunnitellun hankkeen kokonaiskustannusarvio on 
reilut 1,9 milj. euroa. 

Hanketta on valmisteltu korkeakoulujen yhteisissä 
työseminaareissa ja valmisteluvaiheessa on kuultu 
mm. EK:n, EVA:n, Suomen ja Helsingin yrittäjäjärjes-
töjen, työhallinnon, opetusministeriön, kaupunkien 
edustajien, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja korkea-
koulujen edustajien näkemyksiä. 

Etelä-Suomessa sijaitsevat tutkimusasemat 

Lammin biologinen asema, Tvärminnen eläintieteel-
linen asema ja Hyytiälän metsäasema vahvistavat 
alueellista innovaatiojärjestelmää paikallisten am-
mattikorkeakoulujen, muiden yliopistojen ja muiden 
oppilaitosten kanssa tehtävän opetus- ja tutkimusyh-
teistyön kautta. Asemien harjoittama yhteistyö tuot-
taa yliopistollista osaamista paikallisiin ja alueellisiin 
koulutus- ja tutkimusinfrastruktuureihin. Yhteistyötä 
on alueiden kaupunkien ja kuntien sekä joillakin kun-
nallisten elinkeino- ja kehittämisyhtiöiden sekä maa-
kuntaliittojen ja muiden alueviranomaisten kanssa. 
Teknologia- ja kehittämiskeskukset ovat asemien 
tyypillisiä yhteistyökumppaneita asemien toiminta-
alueilla. 

Laaja sektoritutkimuslaitosyhteistyö tukee alueellista 
yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. Erityisen mer-
kittävä on yhteistyö FinLTSER verkoston puitteissa. 
Verkosto nimettiin joulukuussa 2008 suomalaisen 
ympäristötutkimuksen yhdeksi keskeiseksi infrastruk-
tuuriksi. Lammin asema on MTT:n kanssa laatinut 
yhteistyösopimuksen vuosille 2009–2014, johon 
sisältyy mm. viisivuotinen professuuri. Kehittämis-
keskus Oy Häme on myös rahoittajana. 
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Asemilla on erityisen tärkeä merkitys kansainvälisyy-
den tuomisessa alue- ja paikallistasolle. Esimerkiksi 
Lammin asemalla kansainvälinen yhteistyö on tuotu 
aluetasolle konkreettisten tutkimushankkeiden ja –
verkostojen kautta (mm. LTER, GLEON, EU- ja aka-
temiarahoitteiset hankkeet). 

Pohjois-Suomessa sijaitsevat tutkimusasemat 

Helsingin yliopiston pohjoiset tutkimusasemat Värriö 
(Salla) ja Kilpisjärvi (Enontekiö) olivat säännöllisten 
vuotuisten opetus- ja tutkimustehtäviensä lisäksi 
aktiivisia erityisesti pohjoisten luonnonvarojen ja 
ilmastonmuutoksen seurannassa ja tutkimuksessa. 
Molemmilla tutkimusasemilla on 40–50 vuoden mit-
taiset havaintosarjat, joilla seurataan kasvi- ja eläin-
kuntaa niin, että pitkäaikaiset muutokset voidaan 
todeta. Värriön tutkimusasemalla on lisäksi toiminut 
vuodesta lisäksi lähes automatisoitu SMEAR-ase-
man (Station for Measurement of Environment and 
Atmospheric Relationships), jolla mitataan pohjoisen 
ilmaston ja ympäristön vuorovaikutuksia pohjoisen 
havumetsävyöhykkeen äärirajalla. 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tapahtuu osallistu-
malla alueellisiin työryhmiin, hankkeisiin, tiedottami-
seen ja keskusteluun mm. alueen ja valtakunnallisis-
sa lehdissä. Värriön tutkimusaseman tärkein vaiku-
tuskanava on Itä-Lappi -työryhmä, joka pohtii laaja-
alaisesti alueensa kehittämismahdollisuuksia tukeu-
tuen luonnonvarojen monipuoliseen, kestävään ja 
jatkuvaan käyttöön. 

Kilpisjärven asemalla on todettu, että ilmastonmuu-
toksen ennusteet eivät näytä toteutuneen systemaat-
tisesti pohjoisen luonnossa. Mahdollinen ilmaston-
muutos Lapissa etenee monimutkaisesti. Tehdyt 
havainnot osoittavat pohjoisten tutkimusasemien 
keskeisen roolin pitkäaikaisessa luontoseurannassa. 

Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta Avoimen 
yliopiston, Koulutus- ja kehittämiskeskus Pal-
menian ja Ruralia-instituutin toiminnassa kerrotaan 
aikuiskoulutuksen yhteydessä luvussa 1.4.1.4. 

Alueellinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vuoro-
vaikutus ruotsinkielisessä koulutuksessa 

Ruotsinkielistä korkeakoulutoimintaa yhteen sovitta-
va neuvottelukunta esitti opetusministeriölle selvityk-
sensä 15.1.2008 ruotsinkielisen opetuksen ja kor-
keakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä. Osana 
metropolialueen korkeakoulujen rakenteellista kehit-
tämistä allekirjoittivat Helsingin yliopisto, Hanken ja 
Arcada sopimuksen strategisen allianssin muodos-
tamiseksi vuoden 2009 alusta. Allianssille nimettiin 
korkeakoulujen rehtoreiden ja kolmen ulkopuolisen 
jäsenen muodostama johtoryhmä. Strategisen alli-
anssin avulla korkeakoulut tiivistävät sisältölähtöistä 
yhteistyötään mm. uusien maisteriohjelmien ja sivu-
ainekokonaisuuksien kehittämisen kautta sekä tuki-
toimintoja ja hallinnollisia palveluja edistämällä.   

Helsingin seudun ruotsinkielisen korkeakoulutuksen 
neuvottelukunnan RHH:n toiminnassa alueellista yh-

teistyötä edistettiin järjestämällä yhteisiä opiskelija-
rekrytointitilaisuuksia lukioille ja opinto-ohjaajille. 
Loppuvuoden abi-infotilaisuuteen osallistui 800 abitu-
rienttia. RHH:n korkeakoulut osallistuivat yhdessä 
Tukholman ja Oslon opiskelijamessuille. Kielikeskuk-
sen kielipalveluissa jatkui Språkalliansenin hanke 
”Ett lyft för svenskan”. Vuoden aikana toteutettiin 
kaksi tieteellisen kirjoittamisen pilottikurssia Viikin ja 
Kumpulan kampusten opiskelijoille ja yksi lääkäriksi 
opiskeleville sekä kandidaattiseminaarien integroituja 
äidinkielenopintoja useissa aineissa. Hankkeeseen 
sisältyy myös opetushenkilöstölle ja opiskelijoille 
tarjottavaa kielitukea. Ruotsinkielistä tieto- ja viestin-
tätekniikan alueellista yhteistyötä toteutettiin SvIKT 
(Svenskt IKT samarbete) verkkopalveluverkostossa. 
Oikeustieteiden Rättsam-verkosto jatkoi myös toi-
mintaansa. 

Valtakunnallisen LUMA -keskuksen koululaisille 
suunnattu ruotsinkielinen verkkolehti Kreativ julkais-
tiin alkuvuodesta yhteistyössä Resurscentret för ma-
tematik, naturvetenskap och teknik –resurssikeskuk-
sen kanssa. Ruotsinkielisen toiminnan kohderyhmä-
nä ovat erityisesti pääkaupunkiseudun koulujen ma-
temaattis-luonnontieteellisten aineiden oppilaat ja 
opettajat.  

Vuosittaisen neliosaisen Studia Generalia –yleisö-
luentosarjan teemana oli ”Vår miljö och framtiden”. 

Aineenopettajankoulutuksen yhteistyö jatkui Åbo 
Akademin kanssa. Yhteensä 58 Helsingin yliopiston 
opiskelijaa suorittaa aineenopettajan koulutuksensa 
ruotsinkielellä neljässä aineryhmässä: äidinkieli, vie-
raat kielet ja toinen kotimainen kieli, biologia ja 
maantieto sekä matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Helsingin yliopiston ruotsinkielisen aikuiskoulutuksen 
jaos edistää ruotsinkielistä avoimen yliopiston ope-
tusta ja täydennyskoulutusta. 

Tieteestä tiedottaminen ja yliopiston tunnettuu-
den lisääminen 

Tiedotusvälineiden välityksellä Helsingin yliopiston 
tutkimuksesta kertovat uutiset tavoittivat satojatu-
hansia suomalaisia päivittäin, ja yliopiston tutkijat 
esiintyivät asiantuntijoina kotimaisissa ja kansainvä-
lisissä tiedotusvälineissä tuhansia kertoja vuoden 
2008 aikana.  

Yliopiston ulkoisten verkkosivujen tiedeuutiset tavoit-
tivat kymmeniätuhansia kävijöitä viikoittain. Vuonna 
2008 laajennettiin verkon tietopakettia kotimaisista ja 
pohjoismaisista huippuyksiköistä sekä palkituista 
tutkijoista ja tutkimusryhmistä.  

Tiedekunnat käyttivät verkkosivujaan aiempaa voi-
makkaammin opiskelijarekrytointiin sekä alumni-
yhteistyöhön ja alumniverkostojen rakentamiseen. 
Monet ennen opiskelijapalveluihin ja -markkinointiin 
keskittyneet tiedekunnat rakensivat internetiin tutki-
muskanavia, joita käytettiin aktiivisemmin myös tie-
teestä tiedottamiseen. 

Yliopisto-lehti esittelee Helsingin yliopistossa tehtä-
vää tutkimusta, popularisoi tutkimustuloksia ja välit-
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tää tutkijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin. 
Vuonna 2008 Yliopisto-lehti ilmestyi 11 kertaa ja 
kunkin numeron keskimääräinen painos oli 20 000 
kappaletta.   

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Helsinki University 
Bulletin eli HUB-lehti kertoo yliopiston tutkimuksesta 
kansainvälisellä kentällä. Kunkin numeron painos 
vuonna 2008 oli 13 000 kappaletta. 

Yliopisto jakaa vuosittain J.V. Snellman -palkinnon 
ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjä-
nä. Vuonna 2008 palkinnon sai professori Liisa Kelti-
kangas-Järvinen. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johta-
ma ja koordinoima valtakunnallinen LUMA-keskus 
edistää yhteistyötahojensa tuella erityisesti luonnon-
tieteiden, matematiikan ja teknologian kouluopetusta. 
Yhteistyökumppaneita ovat mm. Kemianteollisuus ry, 
Metsäteollisuus ry, Taloudellinen tiedotustoimisto ry 
ja Teknologiateollisuus ry. Vuonna 2007 perustetun 
Suomen ensimmäisen nuorisolle suunnatun luon-
nontieteen alan verkkolehden, LUOVAn, jatkoksi 
LUMA-keskus käynnisti vuonna 2008 lapsille suun-
natun Jippo-verkkolehden. LUMA-keskuksen toimi-
joiden aloitteesta perustettiin kemian laitokselle kou-
lujen käyttöön tarjottava oppimisympäristö, kemian 
luokka. Oppiainekohtaista tietoa keskus jakaa re-
surssikeskustensa kautta: biologian BioPop, maan-
tieteen Geopiste, kemian Kemma, fysiikan Konden-
saattori, matematiikan Summamutikka ja pedagogii-
kan keskus LumO. LUMA-keskuksen kansainvälises-
tä näkyvyydestä on osoituksena sille vuonna 2008 
myönnetty kunniamaininta hyvästä koulujen, yritys-
ten ja muiden yhteisöjen yhteistyömallista maailman-
laajuisessa Global Best Awards –kilpailussa.  

AinO-keskus edistää humanistisen alan oppimista, 
opiskelua ja opetusta sekä nostaa humanististen 
aineiden näkyvyyttä yliopistossa, koulutussektorilla 
sekä ympäröivässä yhteiskunnassa. Se myös vastaa 
omalta osaltaan vaatimukseen elinikäisestä oppimi-
sesta ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Se on 
monitasoinen ja monimuotoinen verkosto, jonka pii-
riin kuuluvat opettajaopiskelijat, humanistisen tiede-
kunnan ainelaitosten opettajat ja tutkijat, soveltavan 
kasvatustieteen laitoksen opettajat ja tutkijat, nor-
maalikoulujen opettajat, kenttäkoulujen ja kentän 
opettajat ja oppilaat sekä alaan läheisesti liittyvät 
yritykset ja yhteisöt. 

Teologia.fi –portaali on lisännyt teologian tieteenalan 
näkyvyyttä valtakunnallisesti. 

Helsingin yliopistomuseo Arppeanum 

Yliopistomuseon kokoelmiin kuuluu n. 28 100 esinet-
tä ja 39 200 valokuvaa. Esineistöstä on luetteloituna 
noin 55 % ja valokuvista noin 75 %. Museoesineitä 
tai taideteoksia lainattiin näyttelyihin 90 kpl ja valo-
kuvia toimitettiin asiakkaille näyttelyihin, tv-ohjelmiin 
ja julkaisuihin 240 kpl. 

Yliopistomuseo vastaanotti lahjoituksia 27 henkilöltä. 
Lahjoitukset sisälsivät yliopistohistoriaan sekä lääke-

tieteen, hammaslääketieteen ja käsityötieteen histo-
riaan liittyvää esineistöä. Senioriapteekkarien yhdis-
tys järjesti jäsenistölleen museaalisen esineistön 
keräyksen, joka kartutti farmasian kokoelmia monella 
arvokkaalla esineellä. Valitettavasti kaikkia museolle 
tarjottavia esineitä ei pystytä ottamaan vastaan; etu-
sijalla on Helsingin yliopiston historiaan liittyvä ja 
selkeästi kokoelmia täydentävä aineisto.  

Museossa vieraili 5191 henkilöä, joista ilmaiskävijöitä 
oli 43 %. Näyttely Matematiikka – perinnettä ja sovel-
luksia oli vuoden alussa edelleen esillä, huhtikuusta 
syyskuun loppuun oli kaksi erikoisnäyttelyä Oppinei-
den yhteisö – Suomalainen tiedeakatemia 100 vuotta 
ja Geotieteelliset tutkimusmatkat 100 vuotta. Marras-
kuussa avautui Teknillisen korkeakoulun kanssa 
yhteistyössä toteutettu Omilla poluilla. 

Museon auditoriossa, Keisarisalissa ja kokoushuo-
neessa on järjestetty 127 tilaisuutta (kokouksia, se-
minaareja, vastaanottoja). Käsityötieteen, klassisen 
filologian ja lääketieteen historian opiskelijat ovat 
käyttäneet museota opinnoissaan, joko osallistumal-
la museokokoelmien pohjalta pidettyihin luentoihin 
tai tekemällä museon kokoelmista harjoitustöitä. 
Museonäyttelyä ja kokoelmia ovat opinnoissaan 
käyttäneet hyväkseen myös ammattikorkeakoulut, 
lähinnä hoitoalan opiskelijat.  

Lipunmyynnin yhteydessä olevan museokaupan 
valikoimaa lisätään vuosittain museon aihepiireihin 
liittyvillä tuotteilla. 

Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen museaalisista 
asioista vastaavista henkilöistä koottu työryhmä jätti 
muistionsa vuoden lopussa. Yhteistyöhön oli selvästi 
halukkuutta, mutta yhteistyön tarve ja laatu vaihtele-
vat eri korkeakouluissa. Näkyvyyttä ja kontakteja 
parannetaan aluksi perustamalla yhteiset verkkosi-
vut. 

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toiminta-
mallien kehittäminen 

Kaikissa tiedekunnissa on selkeytetty yhteiskunnalli-
sen vuorovaikutuksen vastuita koskevaa työnjakoa 
(varadekaanit, yvv -toimikunnat). Myös yhteiskunnal-
lisen vuorovaikutuksen ominaislaadun ja käytäntei-
den määrittely on ollut useassa tiedekunnassa val-
misteltavana. 

Useimmiten tiedekuntien ja erillislaitosten yhteistoi-
minta muun yhteiskunnan kumppanien kanssa pe-
rustuu joko asiantuntemusta välittävään yhteistyö-
malliin tai tutkimuksellisesti painottuvaan yhteistyö-
malliin. 

Yliopistouudistusta on valmisteltu mahdollistaen 
ulkopuolisten jäsenten valinta myös tiedekunta- ja 
laitostason hallintoelimiin. Yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen neuvottelukunnassa on käyty yliopisto-
uudistusta ja kauden 2010 – 2012 strategiaa koske-
via keskusteluja, joissa yliopiston ulkopuolisten jä-
senten panos on tuonut merkittäviä evästyksiä toi-
minnan suunnitteluun. Uuden strategian valmistelus-
sa on painotettu yliopiston yhteiskuntavastuun vah-
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vistamista ja yliopiston roolia yhteiskunnallisena vas-
tuunkantajana, tieteen puolestapuhujana ja arvostet-
tuna yhteistyökumppanina. 

Alumnitoiminta ja varainhankinta 

Vuonna 2008 yhteiskuntasuhteiden kehittämisen 
erityinen painopiste on ollut alumnitoiminta ja varain-
hankinta. Tavoitteena on ollut yhtäältä vahvistaa 
yliopiston alumnisuhteita tavoittamalla yhä useampi 
yliopistosta valmistunut alumniverkoston tai Helsin-
gin yliopiston alumni ry:n kautta sekä toisaalta luoda 
uusia palveluita ja yhteistyön muotoja alumnien ja 
yliopiston välille. Erityisesti tiedekuntien ja laitosten 
tukeminen alumni- ja lahjoittajasuhteiden rakentami-
sessa ja toimintamallien luomisessa on ollut keskeis-
tä. Varainhankinnan kehittämisen lähtökohta on ollut 
yliopiston strategisia tavoitteita ja uutta profiilia tuke-
van varainhankintakampanjan suunnittelun käynnis-
täminen. 

 

1.4.1.6 Laadunhallinta 
Yliopiston laadunhallinnan kohokohta vuonna 2008 
oli ilmoitus hyväksytystä laadunvarmistusjärjestel-
män auditoinnista. Korkeakoulujen arviointineuvosto 
(KKA) päätti kokouksessaan 29.2.2008 auditointi-
ryhmän esityksestä, että Helsingin yliopisto täyttää 
laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja pe-
rustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. 
Auditointi on voimassa 29.2.2014 saakka. 

Auditointiraportissa esitettiin runsaasti vahvuuksia ja 
hyviä käytänteitä. Raportin kehittämissuositukset on 
otettu huomioon valmisteltaessa yliopiston strategiaa 
ja toimenpideohjelmia strategiakaudelle 2010−2012. 
Laatu käsitteenä on tullut aikaisempaa ymmärrettä-
vämmäksi ja toiminta läpinäkyvämmäksi. Toiminnan 
laatuun halutaan jatkuvasti panostaa.  

Raportissa mainittuihin kehittämiskohteisiin on pu-
reuduttu sekä perustehtävissä että tukitoimissa. Näi-
tä toimenpiteitä on kuvattu tässä toimintakertomuk-
sessa kunkin toimintasektorin alueella. Toiminnanoh-
jausprosessia on kehitetty kohtaamaan uuden yli-
opiston haasteet. Myös sähköisen seuranta- ja ra-
portointijärjestelmän kehitystyö käynnistettiin ja työ 
jatkuu kuluvan vuoden aikana. Seurantajärjestelmää 
sekä indikaattoreita on kehitetty sekä yliopistotasolla 
että tiedekunnissa ja erillisissä laitoksissa. 

Rehtorin asettama arvioinnin asiantuntijaryhmä työs-
kenteli syksyn 2008 aikana. Ryhmän tehtävänä oli 
laatia ehdotus Helsingin yliopiston arviointisuunni-
telmaksi ja toiminnanohjauksessa käytettäviksi stra-
tegisiksi indikaattoreiksi. Yliopisto on nyt ensimmäis-
tä kertaa laatinut näitä koskevan ehdotuksen kym-
menvuotiskaudeksi. Ryhmä sai työnsä valmiiksi vuo-
den loppuun mennessä. Raportista keskustellaan 
johdon tapaamisissa ja toimikunnissa. Siitä pyyde-
tään laajasti kommentteja yliopiston sisällä kevään 
2009 aikana.  

Toimintakäsikirjoja, joita on yliopistotasolla, tiede-
kunnilla ja erillisillä laitoksilla sekä joillakin ainelaitok-
silla, on päivitetty kuluneen vuoden aikana. Proses-
sikuvauksia on tehty jonkin verran lisää ja vanhoja 
on päivitetty. Prosessien kuvaaminen on johtanut 
myös toimintatapojen muutokseen silloin, kun siihen 
on huomattu tarvetta. Toimintakäsikirjat on koettu 
hyväksi apuvälineeksi myös uusien työntekijöiden 
perehdyttämisessä. Yliopiston intranetin uudistamis-
hankkeeseen liittyen toimintakäsikirjat on suunniteltu 
integroitavan osaksi intranetin keskeisiä sisältöjä.  

Yliopistoon karttunutta laadunhallinnan asiantunte-
musta on hyödynnetty sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti monin tavoin. Laadunhallintajärjestel-
män toteutustapa on herättänyt kiinnostusta myös 
kansainvälisesti. 

Yliopisto toteutti syksyllä 2008 – keväällä 2009 kou-
lutuksen johtamisen kansainvälisen arvioinnin, josta 
enemmän luvussa 1.4.1.2. Tiedekunnat käyttivät 
toimintakäsikirjoja ja prosessikuvauksia myös tähän 
arviointiin valmistauduttaessa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yliopiston laadun-
hallintajärjestelmä on vakiintunut kuluneen vuoden 
aikana muotoon, jossa hyväksi koetut laadunvarmis-
tusmenettelyt, toimintatavat ja vastuut on dokumen-
toitu toimintakäsikirjoihin. Laadunhallinta ja toimin-
nanohjaus muodostavat yliopistossa ja sen yksiköis-
sä kokonaisuuden, jossa toiminnan suunnittelu, to-
teutus, ohjaus, seuranta, raportointi, arviointi ja pa-
laute toistuvat säännöllisesti. 

 

1.4.1.7 Harjoittelukoulut 

Helsingin normaalilyseo 

Helsingin normaalilyseo on vanhin Suomen 13 yli-
opistollisesta harjoittelukoulusta. Koulussa toimivat 
perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio. Koulu on 
peruskoulun osalta Helsingin eteläisen alueen lähi-
koulu, ja pääosa oppilaista (luokat A, B ja C) tulee 
tältä alueelta. D-luokat lukevat latinaa valinnaisena 
aineena, ja oppilaat valitaan vuosittain soveltuvuus-
kokeen kautta koko Helsingin alueelta. Lukio on kol-
misarjainen yleislukio. Helsingin normaalilyseon lukio 
on vakiinnuttanut asemansa yhtenä pääkaupunki-
seudun suosituimmista lukioista. 

Vuonna 2008 Norssissa suoritti opettajan pedagogi-
siin opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun (kevätlu-
kukauden ohjattu syventävä harjoittelu 8 op ja syys-
lukukauden ohjattu perusharjoittelu 7 op) lähes 200 
aineenopettajaksi opiskelevaa. Helsingin normaali-
lyseo oli mukana edelleen Helsingin yliopiston ma-
temaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhdessä 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanssa toteut-
tamassa matemaattisten aineitten suoravalinnassa. 
Sen keskeisenä laadullisena tavoitteena on tehdä 
opettajuuteen kasvamisesta pitkäkestoinen prosessi. 
Norssi oli mukana myös humanistisen tiedekunnan 
aineenopettajan koulutusta kehittävässä AinO-kes-
kuksessa. Siihen liittyen Norssissa järjestettiin jälleen 
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humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettu 
”Minustako opettaja?” – tapahtuma, jonka tavoittee-
na on rekrytoida uusia, pääasiassa kielten opettajak-
si tähtääviä opiskelijoita opettajaopintoihin. 

Vuonna 2008 Norssin toimintaan vaikutti kolme muu-
ta tärkeää tekijää: koulurakennuksen laajennus- ja 
peruskorjaustyön valmistuminen kesällä 2008, Eu-
rooppalaisen koulun toiminnan käynnistyminen elo-
kuussa koulun kiinteistössä sekä Koulutus- ja kehit-
tämiskeskus Palmenian kanssa syventynyt täyden-
nyskoulutusyhteistyö.  

Koululla on nyt käytössä yhtenäinen ja modernisti 
varusteltu koulukiinteistö (Ratakatu 6 A ja B). Ope-
tusministeriön alainen Eurooppalainen koulu on tar-
koitettu lähinnä EU:n Kemikalioviraston työntekijöit-
ten lapsille. Se tekee yhteistyötä Norssin kanssa, 
mikä tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tarvittaessa 
opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluva englannin-
kielinen ohjattu harjoittelu Eurooppalaisen koulun ja 
Normaalilyseon yhteistyönä. Norssin ja Palmenian 
yhteistyön tuloksena koulussa on vuoden aikana 
vieraillut lukuisia kansainvälisiä koulusta ja opetta-
jankoulutuksesta kiinnostuneita ryhmiä kaikista 
maanosista. 

Opetusministeriön hankerahoituksella (Professio-
hanke) Norssissa on kehitetty vuoden aikana opetta-
jaksi opiskelevien koulunpidolliseen toimintaan kes-
kittyvää virtuaaliohjausta. Helsingin normaalilyseo oli 
aktiivisena toimijana mukana Comenius-ohjelmassa 
European Training for Student Teachers in Science, 
jossa kehitettiin fysiikan ja kemian ohjattua harjoitte-
lua.  

Tuloksellisuutta kuvaavia määrällisiä tietoja 

Oppilaiden määrä:  
Perusaste 7-9 luokat 276 oppilasta 
Lukio 250 opiskelijaa 
Henkilömäärä 
69 henkilötyövuotta 
Ohjatun opetusharjoittelun määrä 
2950 op. 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 

HY:n Viikin normaalikoulussa toteutettiin vuonna 
2008 luokanopettajakoulutuksen kandidaatti- ja 
maisterivaiheen harjoittelua ja kasvatuspsykologiaa 
pääaineenaan opiskelevien opetusharjoittelua. Ai-
neenopettajaksi opiskelevien koulutusohjelmissa 
Viikin normaalikoulussa harjoittelivat SOKLA:n ope-
tusharjoittelijat, Sibelius-Akatemian opetusharjoitteli-
jat ja TaiKin harjoittelijat, jotka suorittivat Viikin nor-
maalikoulussa omaa perus- ja syventävää harjoitte-
luaan ylimääräisin ”kiintiöin”. Lisäksi mainittakoon 
erityisopetuksen harjoittelijat, jotka olivat pää- ja 
sivuaineopiskelijoita ja suoravalintaopiskelijat, jotka 
tutustuivat oppilaitokseen.  

Täydennyskoulutus- ja YVV-sektoreilla Viikin johtava 
rehtori osallistui Palmenian kanssa opettajien täy-
dennyskoulutusohjelmien laadintaan ja markkinoin-

tiin. Opettajat toimivat vertaissovittelukouluttajina 
(VERSO), Palmenian sekä SOKLA:n tuntiopettajina 
ja osallistuivat kenttäkouluverkoston sekä asiantunti-
javerkostojensa toimintaan.  Johtava rehtori osallistui 
kahden kansainvälisen konferenssin 
(http://www.helsinki.fi/sokla/dage ja 
http://www.palmenia.helsinki.fi/congress/PISA2008) 
suunnitteluun ja toteutukseen. Tasavallan presidentti 
Tarja Halonen ja professori Pekka Himanen juhlisti-
vat kansainvälisen Global Dignity-päivän tilaisuutta 
Viikissä. Yli 300 ulkomaista asiantuntijaa ja toimitta-
jaa tutustui ohjelmallisesti Viikin normaalikoulun toi-
mintoihin ja kehittämiseen. Erikseen voidaan mainita 
Tanskan opetusministeri Haardelin vierailu.  

Ohjatun opetusharjoittelun kehittämisessä ohjaus-
toiminnan vaikuttavuus, monipuolistaminen, täyden-
nyskoulutusyhteys ja koulu yhteisönä -opintojaksojen 
resursointi olivat painoalueita. Saatu palaute oli lä-
hes poikkeuksetta myönteistä. Esimerkiksi erityis-
opetukseen tutustumista ja perehtymistä tarjottiin 
noin 340 harjoittelijalle. Kenttäkoulujen harjoittelijat 
osallistuivat ns. avoimiin ryhmänohjauksiin ja suur-
ryhmäluentoihin. Kouluturvallisuuteen kiinnitettiin 
huomiota myös opetusharjoittelussa. Resursointi oli 
korkealla OPM:n asettamien opettajankoulutuksen 
tavoitteiden suuntaisesti. Opetusharjoittelijoita oli 
luokan- ja aineenopettajakoulutus yhteen laskien 
466, josta tutustujat (noin 250) puuttuvat. Viikin nor-
maalikoulussa suoritettiin kaikkiaan 4109 opetushar-
joittelun opintopistettä seuraavasti: 

Aineenopettajakoulutus  2687 
Luokanopettajakoulutus 1380 
Erityisopettajakoulutus       42 

Määrään ei ole sisällytetty ulkomaisten opiskelijoiden 
suorituksia, jotka luetaan hyväksi muualla. Toisena 
tuloksellisuuden tunnuslukuna on oppilasmäärä, yh-
teensä 917.  

Kehittämisalueita olivat em. lisäksi a) opettajankoulu-
tusohjelmien uudet tutkintovaatimukset b) osallistu-
minen konferensseihin ja valtakunnallisiin hankkei-
siin c) kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen 
(12.6.2008) d) Kampus ja kansalainen-hanke ja muu 
YVV e) yhteistyö Palmenian ja Opekon kanssa f) 
monikulttuurisuus, kansainvälinen koulutusyhteistyö 
ja Comenius/Erasmus-ohjelmien valmistelu g) tutki-
mus- ja artikkelijulkaisutoiminnan jatkaminen h) yh-
teistyö SOKLA:n, Normaalilyseon, kenttäkoulujen, 
the Finnish Consulting Groupin, UM:n ja ulkomaisten 
yhteistyötahojen kanssa. 

 

1.4.1.8 Yliopiston tilat 

Helsingin yliopistolla oli vuonna 2008 käytössään 
tiloja 418 000 nkm² (nettokäyttöneliömetriä), 572 000 
htm² (huoneistoneliömetriä) 322 rakennuksessa 33 
paikkakunnalla.  

Toimitilojen keskittämisen neljälle kampusalueelle 
voidaan sanoa toteutuneen viime vuosina, vaikka eri-
tyisesti keskustakampuksella korjaustoiminta ja tila-

 

http://www.helsinki.fi/sokla/dage
http://www.palmenia.helsinki.fi/congress/PISA2008
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järjestelyjen suunnittelu edelleen jatkuvat. Palvelujen 
organisoiminen kampuspohjaisesti on toteutettu. 
Joka vuosi on otettu käyttöön uusia ja peruskorjattuja 
tiloja samalla kun vanhoja tiloja on jäänyt pois käy-
töstä korjaustyön ajaksi tai poistunut kokonaan yli-
opiston käytöstä. Rakennushankkeisiin liittyy yleensä 

aina väistötilajärjestelyjä. Suurten muuttojen yhtey-
dessä voi siirtymäkausi päällekkäisine tiloineen kes-
tää jopa useita kuukausia.  Käytössä oleva tilamäärä 
vaihtelee sen takia jatkuvasti jonkin verran. Jäljem-
pänä esitetyt tilamäärätaulukot kertovat poikkileik-
kaustilanteen vuoden 2008 lopussa. 

 
Taulukko 36  Rakennusten omistajat 

   2006 2007 2008 
Omistaja % % % 
Valtio 59 % 59 % 57 % 
Rahastot 20 % 20 % 21 % 
Osakeyhtiö 17 % 17 % 17 % 
Muut 4 % 4 % 5 % 

Taulukko 37  Pinta-alojen jakautuminen koulutusaloittain vuosina 2006-2008 

  2006 2007 2008 
Koulutusala nkm² htm² nkm² htm² nkm² htm² 
Teologinen 4 375 5 887 4 529 6 128 4 423 6 007 
Humanistinen 24 158 33 404 25 319 35 081 24 996 34 834 
Kasvatustieteellinen 16 559 22 437 15 563 21 212 15 289 20 927 
Yhteiskuntatieteellinen 13 563 19 059 14 218 20 046 14 127 20 028 
Psykologia 3 051 3 995 3 156 4 161 3 142 4 161 
Oikeustieteellinen 5 966 8 621 6 832 9 852 5 723 8 376 
Luonnontieteellinen 59 781 83 106 55 947 78 339 56 061 79 011 
Maatalous-metsätieteellinen 52 077 72 659 44 935 63 165 40 656 57 697 
Lääketieteellinen 31 735 43 781 32 058 44 432 30 412 42 377 
Hammaslääketieteellinen 3 568 4 998 3 538 4 976 3 682 5 201 
Eläinlääketieteellinen 15 235 21 921 15 849 22 875 15 095 21 951 
Farmasia 5 497 7 630 5 798 8 104 5 900 8 315 
Hallintovirasto 21 156 28 397 22 282 30 126 23 366 31 862 
Kielikeskus 4 471 6 091 3 948 5 420 3 518 4 819 
Kirjasto 36 718 48 426 34 739 45 873 34 638 45 963 
Tutkimuslaitos 12 692 17 411 12 907 17 826 14 073 19 606 
Täydennyskoulutuskeskus 15 878 22 032 14 527 20 677 11 241 15 769 
Museo 15 058 20 116 14 819 19 994 16 402 22 249 
Jakamattomat, yhteiset 29 596 41 595 31 176 43 836 37 697 53 153 
Yhteensä 371 134 511 566 362 140 502 123 360 440 502 306 
       
Eivät sisälly edellisiin       
Harjoittelukoulut yht. 14 357 19 349 14 117 19 033 15 787 21 418 
 - Helsingin normaalilyseo 4 522 6 638 4 282 6 322 5 952 8 735 

 - Viikin normaalikoulu 9 835 12 711 9 835 12 711 9 835 12 683 

Korjattavana olevat tilat 21 035 26 383 17 300 22 465 8 007 9 871 
Sopimustilat 19 050 22 995 28 097 32 295 26 075 30 206 
Asunnot ja vierashuoneistot 5 832 6 205 5 579 5 953 5 582 5 956 
Yliopistopaino 2 410 2 587 2 267 2 383 2 267 2 383 
Yhteensä 62 684 77 519 67 360 82 129 57 719 69 835 
       
Kaikki yhteensä 433 818 589 085 429 500 584 252 418 158 572 141 
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nkm² = nettokäyttöala. Nettokäyttöala on käyttäjän yksinomaisessa käytössä oleva hyötyala. Nettokäyttöalaan ei sisälly käytön mukaista 
osuutta yhteiskäyttöisistä varattavista tiloista eikä osuutta yhteiskäyttöisistä tiloista (käytävät, aulat, wc-tilat, talon tilat). Nettokäyttöalaa käyte-
tään mm. sisäisessä tulosohjauksessa ja yksityiskohtaisissa vertailuissa.  

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

Henkilötyövuosille jaettuna yliopistolla oli tilaa kaikki-
aan 49,8 nkm² / henkilötyövuosi ja 69,5 htm² / henki-
lötyövuosi, kun huomioidaan sekä budjettivaroin että 
ulkopuolisin varoin palkattu henkilökunta. Työhuone-
tilaa oli 12,5 nkm² / henkilötyövuosi ja 18,6 htm² / 
henkilötyövuosi. Henkilötyövuodet eivät sisällä kiin-
teistöhenkilökuntaa. 

Luentomuotoista perusopetustilaa (normaalivarustei-
set opetustilat, tietotekniikan opetustilat, kielistudiot, 
muut erityisaiheiden opetustilat, luentosalit, auditori-
ot) oli yliopistolla kaikkiaan 53 347 nkm² ja 55 343 
htm². Tilaa oli 1,68 nkm² / läsnä oleva perustutkinto-
opiskelija. Timmi –tilavarausjärjestelmässä olevien 
opetustilojen käyttöaste oli 65 %, kun laskentaperus-
teena käytettiin 1000 h/ vuosi = 100 %.   
 

Taulukko 38  Huoneistoneliömetrien jakautuminen tilaluokittain vuosina 2006-2008 

Tilaluokka 2006 2007 2008 
  htm² % htm² % htm² % 
Asuin- ja majoitustilat 16 262 2,8 % 16 273 2,8 % 14 139 2,5 % 
Hallinto- ja liiketilat 118 579 20,1 % 115 460 19,8 % 115 024 20,1 % 
 - toimistotilat 106 037 18,0 % 102 496 17,5 % 102 125 17,8 % 
 - muut 12 542 2,1 % 12 964 2,2 % 12 899 2,3 % 
Opetus- ja tutkimustilat 119 145 20,2 % 118 459 20,3 % 117 144 20,5 % 
 - normaalivar. opetustilat 25 661 4,4 % 25 055 4,3 % 23 712 4,1 % 
 - erityisvar. opetustilat 15 466 2,6 % 15 623 2,7 % 15 116 2,6 % 
 - luentosalit ja auditoriot 17 971 3,1 % 17 487 3,0 % 16 514 2,9 % 
 - laboratoriotilat 60 047 10,2 % 60 294 10,3 % 61 801 10,8 % 
Erityistilat 70 546 12,0 % 71 249 12,2 % 71 582 12,5 % 
 - kirjastotilat 27 867 4,7 % 28 506 4,9 % 27 569 4,8 % 
 - muut 42 678 7,2 % 42 743 7,3 % 44 013 7,7 % 
Säilytystilat 84 250 14,3 % 84 633 14,5 % 77 806 13,6 % 
 - kirjavarastot 21 822 3,7 % 22 465 3,8 % 22 350 3,9 % 
 - muut 62 428 10,6 % 62 167 10,6 % 55 456 9,7 % 
Ruokailu- ja keittiötilat 12 719 2,2 % 12 795 2,2 % 12 587 2,2 % 
Sosiaali- ja virkistystilat 28 406 4,8 % 28 081 4,8 % 27 770 4,9 % 
Yhteistilat 25 219 4,3 % 24 447 4,2 % 23 991 4,2 % 
Liikenne- ja tekniset tilat 113 960 19,3 % 112 857 19,3 % 112 098 19,6 % 
Yhteensä 589 085 100,0 % 584 252 100,0 % 572 141 100,0 % 

 
Yliopiston rakennusohjelma on mahdollistanut toi-
minnan kehittämisen Helsingissä neljällä kampus-
alueella. Helsingin kampusalueista suurin on keskus-
ta-alue, jossa on 35 % kaikista yliopiston tiloista. 
Viikissä on 26 % yliopiston tiloista, Kumpulassa 13 % 
ja Meilahdessa 14 %. Pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella on 10 % yliopiston tiloista. Kampusmallilla on 
toisiaan tukevat yksiköt koottu lähekkäin ja näin luotu 
mahdollisuudet yhteisille palveluille ja yhteistiloille, 
kuten kirjastot, luentosalit ja oppimiskeskukset, hal-
lintopalvelut, ruokailu- ja liikuntapalvelut. 

Tilakustannukset 

Vuonna 2008 toteutuneet tilakustannukset olivat noin 
84,2 milj. euroa (82,3) eli 16,79 euroa /nettokäyttöm² 
/kuukausi (15,96). Vastaavat luvut suhteessa tilakus-
tannusten kohdentamisen perusteena oleviin tiloihin 

ovat 19,18 euroa / nettokäyttöm²/kuukausi (18,65). 
Tilakustannusten suurin menoerä oli pääomavuokrat 
ja vastikkeet 62,8 milj. euroa (60,5), josta Senaatti-
kiinteistöille maksettu osuus oli 39,5 milj. euroa 
(38,0). (suluissa vuoden 2007 vastaavat luvut).  
 
Tilakustannusten osuus yliopiston rahoituksesta 
 
 Budjettirahoi-

tus 
Kokonaisrahoi-
tus 

Vuokrakustan-
nus 

19,7 % 12,4 % 

Tilakustannus 23,6 % 14,8 % 
Laaja tilakus-
tannus 

25,2 % 15,8 % 
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Taulukko 39  Toteutuneet tilakustannukset vuosina 2006-2008 
 
Summataulukko, jossa toteutuneiden menojen lisäksi on huomioitu yliopiston ulkopuolelta saadut tulot 
 

1000 € 2006 2007 2008 

Pääomavuokrat ja vastikkeet 
Kiinteistöpalvelut 

51 953     64,31 % 
10 123     12,53 % 

53 633       65,19 % 
9 903         12,04 % 

55 756       66,18 % 
10 214       12,12 % 

Vuokrakustannus yhteensä 
Tilapalvelut 

62 076     76,84 % 
13 440     16,64 % 

63 536       77,22 % 
13 368       16,25 % 

65 970       78,30 % 
12 891       15,30 % 

Tilakustannus yhteensä 
Liitännäispalvelut 

75 517     93,48 % 
5 269         6,52 % 

76 904       93,47 % 
5 373           6,53 % 

78 861       93,60 % 
5 384           6,39 % 

Laaja tilakustannus yhteensä 80 785   100,00 % 82 277     100,00 % 84 245     100,00 %   
    
Vuokrakustannus sisältää:  Tilapalvelut sisältää:  Liitännäispalvelut sisältää:  

- pääomavuokrat 
- vastikkeet 
- kiinteistöpalvelut: 

isännöinti 
      hoito 
      lämmitys 
      jätehuolto 
      kuntokatselmukset 
      kiinteistön laitteiden huolto 
      vuosikorjaukset 
      vakuutukset 
      liputus 
      tontinvuokrat 

sähkö 
vesi 
siivous 
ikkunoiden pesu 
kiinteiden laitteiden huolto 
omarahoitteiset korjaus- ja  
muutostyöt 
turvallisuus 

puhelinvaihde 
atk-verkko 
posti 
muutot 
irtokalustus 
opetustilavaraus 
vahtimestaritoimi 
hallinto 

 
Helsingin yliopisto on kohdentanut tilakustannukset 
toimintayksiköille (tiedekunnat, erillislaitokset) vuo-
desta 1995 lähtien konsistorin hyväksymien periaat-
teiden mukaisesti. Vuodesta 1999 lähtien laitos on 
joutunut maksamaan saamansa lisätilan täysimää-
räisesti toimintamäärärahoistaan ja saanut vastaa-
vasti täysimääräisen hyvityksen, mikäli tilamäärä on 
vähentynyt. Vuoden 2005 alussa siirryttiin suorave-
loitusjärjestelmään, jossa tilakustannukset veloite-
taan tiedekunnilta kolme kertaa vuodessa neljän 
kuukauden jaksoissa etukäteen. Suoraveloitukseen 
siirtyminen ei muuttanut tilakustannusten laskentape-
rusteita. Tilakustannukset määritellään yliopistossa 
siten, että todelliset kustannukset eri rakennusten 
välillä tasataan käyttämällä tilatyyppikohtaista kal-
leuskerrointa (laboratorio, toimistohuone, varasto 
jne).  

Rakennus- ja kunnostustyöt 

Rakennus- ja korjaushankkeiden rahoitus ei sisälly 
tilakustannuksiin. Tämä hankerahoitus tulee kiinteis-
tön omistajalta, eli yliopiston käytössä olevien raken-
nusten osalta pääosin Senaatti-kiinteistöiltä. Yliopis-
ton rahastot vastaavat omistamiensa kiinteistöjen 
rakennus- ja peruskorjaushankkeiden rahoituksesta.   

Vuonna 2008 käytettiin valtion omistamissa kiinteis-
töissä peruskorjaukseen 12,7 milj. euroa ja kunnos-
sapitoon 2,4 milj. euroa (josta harjoittelukoulujen 
osuus 115 000 euroa). Toiminnallisiin muutostöihin - 
sekä valtion että ulkopuolisten omistamiin kiinteistöi-
hin - käytettiin 600 000 euroa.   

Yliopiston rahastojen omistamia kiinteistöjä perus-
korjattiin 8,1 milj. eurolla ja kunnossapitotöihin käy-
tettiin 0,8 milj. euroa. Toiminnallisiin muutostöihin 
käytettiin 62 000 euroa (valtion puolelta).  

Varustaminen 

Erillisvarustukseen käytettiin kaikkiaan 5,7 milj. eu-
roa.  

Tutkimus- ja opetuslaitteita hankittiin keskitetysti 2,7 
milj. eurolla, josta 1,8 milj. euroa käytettiin laitestra-
tegian mukaisiin laitehankintoihin. 1,6 milj. euroa 
käytettiin uudisrakennusten ja peruskorjattujen laitos-
rakennusten varustamiseen. Tämä sisältää myös 
harjoittelukoulujen osuuden 109 000 euroa.  

Kalustamiseen käytettiin yhteensä 1,4 milj. euroa. 
Tämä sisältää myös harjoittelukoulujen osuuden 
225 000 euroa.  

Pitkän aikavälin toimitilaohjelma (toimitilastrate-
gia)  

Yliopisto valmistelee toimitilastrategian osana muuta 
strategiaa. Keskeinen osa sitä on investointisuunni-
telma, jossa ohjelmoidaan uudis- ja korjausrakenta-
minen. Investointisuunnitelma on Helsingin yliopiston 
näkemys sen toimintojen kannalta keskeisten raken-
nushankkeiden toteutustarpeesta ja kiireellisyysjär-
jestyksestä. Hankkeiden eteneminen on kuitenkin 
sidoksissa kiinteistönomistajien rahoitusmahdolli-
suuksiin. Käynnissä oleva yliopiston hallinnollisen ja 
taloudellisen aseman muutos merkitsee muutosta 
myös yliopistokiinteistöjen omistuksessa.  
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Tilastrategiassa kuvataan yleisiä tavoitteita kuten 
muunneltavuus, taloudellisuus, turvallisuus jne. sekä 
strategisia tavoitteita kuten neljän kampuksen ohjel-
ma ja workplace-näkökulma (toimintojen ja niiden 
tilatarpeiden strateginen analyysi). Tavoitteena on 
varmistaa tilat yliopiston ydintoiminnoille. Lisäksi 
tarvitaan puskuritiloja, joista on mahdollisuus luopua 
rahoituksen mahdollisesti vähetessä. Konkreettiset 
toimenpideohjelmat on esitetty kampuskohtaisissa 
ohjelmissa.  

Investointisuunnitelma on puitesuunnitelma, jota 
tarkennetaan ja täydennetään tilajärjestelyjen ja 
hankkeiden edetessä. Konsistori on hyväksynyt in-
vestointisuunnitelman ensimmäisen kerran vuonna 
1991 ja suunnitelman tarkistukset parin vuoden vä-
lein. Investointisuunnitelma oli esillä keskusteluasia-
na konsistorissa 17.12.2008. Kiinteistöjen omistus-
järjestelyt ja tulevien yliopistokiinteistöyhtiöiden hal-
linto tulevat vaikuttamaan yliopiston rakennusohjel-
man toteuttamiseen, joten varsinainen käsittely kon-
sistorissa on tarkoitus tehdä vasta tulevien kiinteistö-
yhtiöiden rakenteen valmistuttua.   

Helsingin yliopistossa on toimitila-asioiden koor-
dinoinnista vastannut vuodesta 2002 lähtien rehtorin 
asettama toimitila- ja rakennusasioiden toimikunta, 
jossa ovat edustettuina toimintayksiköt kampuksit-
tain, taloushallinto, opetus- ja tutkimushallinto, tila-
hallinto, henkilöstö ja opiskelijat. Nykyisen toimikun-
nan kausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Vuoden 
2008 aikana toimikunta jatkoi toimitilaohjelman val-
mistelua tavoitteena saattaa päivitetty tarkiste kon-
sistorin päätettäväksi. Valtaosa huomiosta keskittyi 
kiinteistöasioitakin laajasti koskettavaan yliopistola-
kiuudistukseen.  

Tilajärjestelyt ja rakentaminen kampuksittain 

Keskustakampus 
Vuorikatu 5:n korjaus kielikeskuksen käyttöön val-
mistui, ja työt jatkuivat Fabianinkatu 26:n puolella.  
Palmenia muutti Nilsiänkadulta korjattuihin tiloihin 
Vuorikatu 24:ssä, ja avoin yliopisto siirtyi Bulevardilta 
Kluuvikatu 7:ään. Helsingin normaalilyseon (Rataka-
tu 6 B) vaiheittainen korjaus valmistui. Luonnontie-
teellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) avattiin 
yleisölle pitkän kalustamis- ja näyttelynrakentamis-
vaiheen jälkeen. SSKH:n (Svenska social- och 
kommunalhögskolan) uudisrakennushanke valtiotie-

teellisen tiedekunnan yhteyteen käynnistyi, kokonai-
suuteen kuuluu myös vanhan rakennuksen Snell-
maninkatu 12 korjaus. Metsätalon A-siiven korjaus-
työ käynnistyi. Kieliaineiden taloon on siirtymässä 
mm. käännöstiede Kouvolasta. Siltavuorenpenger 
20:n (ns. Anatomia) korjaussuunnittelu käynnistyi, 
tilat tulevat puhetieteille ja erityispedagogiikalle.  

Humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille rakenne-
taan yhtenäiset kirjastotilat Kaisa-taloon; suunnittelu 
käynnistyi arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuk-
sen ”Avaus” pohjalta. Fabianinkatu 32 kiinteistö han-
kittiin yliopiston rahastojen omistukseen; tilat tulevat 
opiskelijakirjaston väistötiloiksi kirjaston rakennus-
vaiheen ajaksi.  

Kumpula 

Kampuksen tilojen kokonaistarkastelu jatkui. Selvi-
tysten perusteella on tarkoitus tehdä johtopäätökset 
Kumpula V –uudisrakennushankkeesta ja Teolli-
suuskatu 23:n tilojen tulevaisuudesta. Kasvitieteelli-
sessä puutarhassa valmistauduttiin pienillä aluera-
kennustöillä ulkopuutarhan avajaisiin kesällä 2009.  

Meilahti 

Haartmaninkatu 3:n pitkään jatkunut vaiheittainen 
korjaus valmistui. Tontille vireillä oleva täydennysra-
kentaminen Huslabin käyttöön ei ole toistaiseksi 
edennyt. Biomedicum II –uudisrakennus valmistui, 
tiloihin sijoittui mm. FIMM. Hammasklinikalla (Ky-
tösuontie 9) jatkettiin vaiheittaista talotekniikan pe-
ruskorjausta, lisäksi selvitettiin Helsingin terveyskes-
kuksen hammashuolto-osaston kanssa pääkaupun-
kiseudun kuntia ja Kirkkonummea palvelevan suun 
erikoishoitoyksikön sijoittamista rakennukseen. 

Viikki 

C-rakennuksen peruskorjaus valmistui. A-rakennuk-
sen korjaussuunnittelu jatkui, tilat tulevat maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksen 
ja MTT:n taloustutkimuksen käyttöön. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen uudisrakennushanke 
käynnistyi, yliopisto on mukana hankkeessa ympäris-
tötieteiden tilojen osuudella.   

Helsingin ulkopuoliset yksiköt 

Helsingin ulkopuolisissa yksiköissä rakennustoiminta 
keskittyi pieniin ylläpitokorjauksiin. 
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1.4.2   Palvelukyky sekä suoritteiden ja 
julkishyödykkeiden laatu 

 
1.4.2.1 Valtakunnalliset tehtävät ja yhteis-

kunnalliset palvelutehtävät 
 
Valtakunnallisten tehtävien rahoitus 2008 on 4,7 milj. 
euroa ja yhteiskunnallisten palvelutehtävien rahoitus 
11 milj. euroa. Viimeksi mainittuun summaan sisältyy 
1,2 milj. euroa erityis- ja lastentarhaopettajakoulu-
tuksen tutkintojen korvaamiseksi, koska mainittuja 
tutkintoja ei oteta huomioon opetusministeriön rahan-
jakomallissa. Tämä erä on siirretty yliopiston sisäisel-
lä mallilla jaettavaan summaan. Tämän lisäksi yli-
opisto sai edelleen 8 milj. euroa käytettäväksi oman 
harkintansa mukaan Ruralia-instituutin, meteorologi-
an, seismologian, neurotieteen tutkimuskeskuksen ja 
kehitysmaatutkimuksen toimintojen tukemiseen sekä 
lisäksi Vaasan kaksikieliseen juristikoulutukseen, 
alueelliseen vaikuttavuuteen ja tutkimustulosten 
hyödyntämiseen. 

Aleksanteri-instituutin yhteiskunnallinen palvelutehtä-
värahoitus nousi merkittävästi vuosille 2007-2009 ja 
opetusministeriön osuus kokonaisrahoituksesta on 
43,6 %. Tämän lisäksi Aleksanteri-instituutti sai 
120 000 euroa hankerahaa samalle kaudelle yhteis-
kunnallisen palvelutehtävän kehittämiseen. 

 

Luonnontieteellisen keskusmuseon osalta yhteiskun-
nallinen palvelutehtävärahoitus on laskenut rajusti, 
melkein 10 prosenttiyksiköllä. Valtakunnallinen 
osuus museon kustannuksista on enää 25 %. Mu-
seorakennuksen peruskorjaus saatettiin loppuun ja 
toiminta jatkuu normaalioloissa. Toimintamenot kas-
voivat 2 milj. eurolla vuoteen 2007 verrattuna tilojen 
varustamisen ja vuokramenojen johdosta. Näyttelyti-
lat avattiin yleisölle toukokuussa 2008 ja uudistetut 
tilat ovat houkutelleet suuren kävijämäärän ja mak-
sullisen toiminnan tulot kolminkertaistuivat. Fysiikan 
tutkimuslaitoksen valtakunnallinen osuus kokonais-
menoista laski myös yli 10 prosenttiyksiköllä. Tämä 
johtui 0,8 milj. euron hankerahoituksesta.  Valtakun-
nallinen osuus varsinaisista toimintamenoista ei juuri 
muuttunut. Eläinsairaalan kustannukset ovat nous-
seet merkittävästi uusien tilojen myötä ja opetusmi-
nisteriön osuus kustannuksista laski edelleen ja on 
enää 26,6 %. Eläinsairaalan kokonaistilanne kuiten-
kin parani koska maksullisen toiminnan tulot nousivat 
merkittävästi kun rakennustyöt ja MRSA-bakteerin 
aiheuttama epidemia eivät enää häirinneet toimintaa. 

Taulukossa 28 esitettyjen yksiköiden lisäksi opetus-
ministeriö on kohdentanut 2 milj. euroa harvinaisiin 
kieliin ja kulttuureihin ja kulttuurivaihtosopimuksiin 
perustuviin vakansseihin. Virat toimivat humanisti-
sessa tiedekunnassa eikä ole mahdollista saada 
eriteltyjä tietoja tilakustannuksista ja muista rahoitus-
eristä. 

Taulukko 40  Valtakunnalliset tehtävät ja yhteiskunnalliset palvelutehtävät 2008 
 

Yksikkö Toimintamenot 
ja tilat  

Valtakunnalli-
nen rahoitus 

Hankerahoitus ja 
ulkopuolinen 
rahoitus 

Menot yhteensä Valtakunnallinen 
osuus % 

Valtakunnallinen 
osuus 2007 

Valtakunnalliset tehtävät             

 Sv. social- och kommunalhögskolan 798 2 700 1 384 4 882 55,3 % 64,1 %
 Harvinaiset kielet ja kulttuurit *)   2 000   2 000     
 Yhteensä 798 4 700 1 384 4 882     
              
Yhteiskunnalliset palvelutehtävät             
 Luonnontieteellinen keskusmuseo 6 786 2 800 1 600 11 186 25,0 % 34,9 %
 Fysiikan tutkimuslaitos 1 383 3 000 1 267 5 650 53,1 % 64,8 %
 Aleksanteri-instituutti 773 1 500 1 167 3 440 43,6 % 46,7 %
 Eläinsairaala 1 181 2 150 4 766 8 097 26,6 % 29,0 %
 Yhteensä 10 123 9 450 8 800 28 373   29,1 %

              

 Kaikki yhteensä 10 921 14 150 10 184 33 255 
  

  

 
 
Kansalliskirjasto valtakunnallisena palvelulaitok-
sena 
 
Kansalliskirjasto on maan suurin julkaistua kulttuuri-
perintöä tallentava ja käyttöön antava muistiorgani-
saatio. Uudistumisen ja laajan kansalaispalvelun 
vaatimukset kohdistuvat voimakkaasti sen kokoel-
miin ja palveluihin.  

Kansalliskirjaston kehittyminen kansalliseksi palvelu-
keskukseksi on tuonut laadukkaat ja vastuulliset 
palvelut verkkoon laajenevan asiakaskunnan käyt-
töön. Kansalliskirjasto palvelee muuttuvaa korkea-
koulukenttää. Solmittujen kirjastoverkon palvelu- ja 
aineistosopimusten määrä ylittää 400, mikä kuvaa 
keskitettyjen palvelujen merkitystä. Opetusministeriö 
on linjannut Kansalliskirjaston palvelukeskusroolin 
vahvistamisen ja Mikkelin digitointiyksikön vakinais-
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tamisen keskeisiksi tavoitteiksi vuodesta 2010 lähti-
en.  

Kirjastoverkolle suunnatun kyselyn mukaan kirjastot 
pitävät Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluja hyvin 
tärkeinä. Arviointiasteikolle 1-4 (1 = ei lainkaan tär-
keä, 4 = erittäin tärkeä) miltei kaikkien palvelujen 
osalta vastausten keskiarvot sijoittuvat tärkeän ja 
erittäin tärkeän väliin. Elektronisten aineistojen (Fin-
ELib) käyttö on lisääntynyt 32 % edellisvuodesta. 

Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuurin ke-
hittäminen ja toimintatapojen uudistaminen on käyn-
nistynyt ja jatkuu seuraavan tulossopimuskauden 
ajan. Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna on 
asiakkaan työskentely-ympäristön erottaminen kirjas-
tojen taustajärjestelmistä. Uusi järjestelmäarkkiteh-
tuuri mahdollistaa tiedonsaannin parantumisen ja 
verkkopalvelujen tehostuneen saannin sekä tehok-
kuuden lisääntymisen kirjastoverkossa ja muissa 
muistiorganisaatioissa.  

Järjestelmäarkkitehtuurin keskeiset osa-alueet ovat 
asiakasliittymä, kansallinen yhteisluettelo ja pitkäai-
kaissäilytysjärjestelmä. Nämä infrastruktuurit voidaan 
integroida rakenteilla oleviin muihin kansallisiin infra-
struktuureihin, kuten käyttäjän tunnistus, maksujär-
jestelmät, ontologiat ja kysy! -palvelut. Asiakasliitty-
mä ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmä muodostavat 
keskeisen osan opetusministeriön koordinoimaa 
Kansallinen Digitaalinen Kirjasto -hanketta. Kansal-
liskirjasto on vastuussa asiakasliittymähankkeesta ja 
Kansallisarkisto pitkäaikaissäilytyshankkeesta. 

Opetusministeriön tutkimuksen infrastruktuurikartoi-
tus- ja tiekarttahankkeen johtoryhmä on tunnistanut 
24 hanketta merkittäviksi kansallisen tason infra-
struktuureiksi Suomessa. Kansalliskirjaston esityk-
sistä hyväksyttiin kansallisen tason tutkimusinfra-
struktuureiksi peräti kolme: kansallinen elektroninen 
kirjasto – FinELib sekä kansalliskirjaston kokoelmat. 
Järjestelmäinfrastruktuuri hyväksyttiin tutkimuksen 
tulevaisuuden infrastruktuureihin. Lisäksi johtoryhmä 
suositteli, että merkittävien aineistojen digitointia 
lisätään. 

Keskitetyt palvelut tasapainottavat yliopistojen ja 
korkeakoulujen meneillään olevaa rakennemuutosta 
sekä luovat siihen jatkuvuuden ja saavutetun yhtei-
sen laadun. Opetusministeriön Rakenteellisen kehit-
tämisen työryhmä (RAKE) linjaa ne keskeiset yhtei-
set palvelut, jotka ovat tärkeitä muutoksen keskellä. 

Vuoden 2008 alusta voimaan tullut kulttuuriaineisto-
laki on mahdollistanut Kansalliskirjastolle verkkoai-
neiston keruun. Kansalliskirjasto voi vuoden 2006 
alusta tehdyn tekijänoikeuslain muutoksen nojalla 
saattaa kerätyn verkkoaineiston myös yleisön saata-
ville. Kansalliskirjasto on hankkinut tätä asiantunte-
musta jo vuosia ja palvelu avataan alkuvuodesta 
2009. Myös yhteistyö vapaakappalekirjastojen ja 
KAVAn (Kansallinen AV-arkisto) välillä on ollut kiin-
teä. On syntymässä uusi asiakaspalvelu, joka tuo 
muistiorganisaatiot jälleen lähemmäs muuta verkko-
maailmaa. 

Kansalliskirjaston 100 hyllykilometriä ja 6 miljoonaa 
aineistoyksikköä eivät tule kokonaisuudessaan kos-
kaan digitaaliseen muotoon. Kokoelmat muodostavat 
myös fyysisessä muodossa osan tutkimuksen tarvit-
semaa infrastruktuuria. Nykyinen sanomalehtikirjas-
ton miljoona sivua merkitsee noin yhtä prosenttia 
tästä kokonaisuudesta. Jo se on käyttäjälleen huikea 
tietoavaruus, jonka perinteiseen läpikäymiseen me-
nisi kymmeniä ihmistyövuosia. Sanomalehtikirjaston 
4,7 miljoonaa sivuhakua ovat osoitus laadukkaasta 
palvelusta. Käyttö on lisääntynyt yli miljoona sivuha-
kua, yli 45 % edellisestä vuodesta. 

Vuoden merkittävin näyttely, Intohimona kirjat, koko-
si kansakunnan tunnetuimmat keräilijät yhteiseen 
tilaan. Monessa tapauksessa nämä tiet yhtyvät, ku-
ten professori Heikki A. Reenpään lahjoituksessa ja 
hänen nimeään kantavassa kokoelmahuoneessa, 
joka on toiminut erinomaisena kansallisena kirjallise-
na olohuoneena ja kirjan ystävien kohtaamispaikka-
na. Ilkka Paateron rahasto on jatkanut Turun akate-
mian väitöskirjojen digitointia. Helsingin sanomain 
säätiö myönsi 180 000 euroa pergamenttien kunnos-
tamiseen ja digitointiin; pergamenttien pelastamista 
on yritetty jo 1950-luvulta alkaen. Koneen säätiö 
päätti rahoittaa pergamenttien verkkonäyttelyä huo-
mattavalla summalla. 

 

1.4.2.2   Viestintä 
Viestintätoimen tehtävänä on tukea yliopiston johta-
mista ja strategian toteuttamista, tehdä tunnetuksi 
yliopistoa tavoitemielikuvan mukaisesti sekä edistää 
yliopiston ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikusta. 

Yliopiston viestintäorganisaatio koostuu kolmesta 
osasta: keskusviestinnästä, paikallistiedottajista ja 
viestintäyhdyshenkilöistä. Keskusviestintä linjaa ja 
johtaa yliopiston viestintää sekä kehittää ja tuottaa 
yhteisiä viestintävälineitä ja työkaluja. Kullakin tiede-
kunnalla ja erillisellä laitoksella on joko oma tai tois-
ten yksiköiden kanssa yhteinen paikallistiedottaja, 
jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yksikön 
sisäistä ja ulkoista viestintää yhteisten linjausten 
mukaisesti. Oman toimensa ohella toimivat viestin-
täyhdyshenkilöt tukevat oman yksikkönsä viestintää 
erilaisin tavoin. 

Vuosi 2008 oli viestintätoimessa voimakkaan kehi-
tystyön aikaa. Viestintäosasto käynnisti yhdessä 
tietotekniikkaosaston ja muiden toimijoiden kanssa 
Yliopistolaisen sähköinen työpöytä -nimisen hank-
keen, jonka tavoitteena on kehittää vaiheittain vuo-
teen 2010 mennessä Alma-intranetistä helppokäyt-
töinen viestintä-, vuorovaikutus- tieto- ja työväline 
opiskelijoille ja henkilökunnalle. 

Vuoden aikana aloitettiin myös yliopiston sisäisen, 
kotimaisen ja kansainvälisen viestinnän kehitystyö, 
jonka tavoitteena on integroida eri keinot - lehdet, 
verkkoviestintä, tiedotustyö ja markkinointiviestintä - 
paremmin yliopiston tavoitteita tukevaksi kokonai-
suudeksi. 
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Tehostetulla muutosviestinnällä tuettiin ylimmän 
johdon vaihtumista sekä käynnissä olevaa yliopisto-
uudistusta ja yliopiston strategian päivitystä. Yhdes-
sä hakijapalveluiden kanssa kehitettiin yliopiston 
kansainvälistä opiskelijarekrytointia ja markkinointia. 
Yliopiston kansainvälinen, tiedettä popularisoiva lehti 
uudistettiin. Universitas Helsingiensis -lehdestä tuli 
HUB (Helsinki University Bulletin), jonka konseptiin 
kuuluu perinteisten printtinumeroiden lisäksi sähköi-
siä numeroita. 

Tiedotusyksikön koordinoiman viestintäyhdyshenki-
löverkoston rinnalle luotiin verkkoviestinnän vastuu-
henkilöiden verkosto ja markkinoijien verkosto. Ver-
kostojen tehtävänä on tukea eri yksiköissä saman-
laista työtä tekevien toimintaa sekä kehittää yhteisiä 
käytäntöjä ja apuvälineitä. Molemmissa uusissa ver-
kostoissa on noin sata jäsentä. 

Vuoden aikana viimeisteltiin kriisiviestinnän ohjeita ja 
apuvälineitä, kilpailutettiin yliopiston sidosryhmätyötä 
helpottava sidosryhmärekisteri ja aloitettiin uudistu-
van yliopiston profiloinnin suunnittelu. 
 

1.4.2.3   Hallinto- ja tukipalveluiden tuotta-
minen ja palveluyhteistyö 

Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelman mukai-
sesti jatkettiin palvelukeskusten kehittämistä. Palve-
lukeskuksiin keskitettiin tiedekunnista ja erillisistä 
laitoksista tietotekniseen lähitukeen ja tutkimuspro-
jektien taloushallintoon liittyviä tehtäviä ja näitä hoi-
tavaa henkilöstöä. Tehtävien ja henkilöstön siirtämi-
nen aloitettiin vuonna 2007. Vuoden 2008 aikana 
palvelukeskusten uusia tehtäviä hoitamaan siirtyi 80 
työntekijää. Yliopisto toteutti myös hallinnon tehos-
tamiseen, toiminnanohjauksen suunnitelmallisuuden 
ja ennustettavuuden lisäämiseen sekä johtamisen 
vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

Yliopiston hallinnossa on valmistauduttu yliopiston 
taloudellisen ja hallinnollisen aseman muutokseen. 
Valmistautumista on edistetty uudistushankkeessa 
tiiviissä yhteistyössä yliopistoyhteisön, tiedekuntien 
ja erillisten laitosten kanssa. Osana uudistusta yli-
opistossa valmisteltiin hallintoviraston rakenteellista 
kehittämistä. Hallintoviraston rakenneuudistuksella 
tähdätään organisaatiorakenteeseen, jossa yliopis-
ton johdon strateginen tuki ja yliopistoyhteisölle tuo-
tettavat palvelut organisoituvat omiksi kokonaisuuk-
sikseen. 

Helsingin yliopistossa hallintopalveluita tuotettiin 
lukuisten tahojen yhteistyönä sekä yliopistossa (lai-
tos, tiedekunta, kampuspalvelukeskukset ja hallinto-
viraston keskitetyt palvelut) että yliopiston ulkopuolis-
ten yhteistyökumppaneiden tai muiden palveluntuot-
tajien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin palvelu-
toiminnan vahvistamiseen ja johtamiseen sekä osaa-
misen kehittämiseen. 

Yliopisto teki vuoden aikana myös uusia avauksia ja 
aloitteita hallinto- ja tukipalveluiden yhteistyön edis-
tämiseksi pääkaupunkiseudun muiden korkeakoulu-
jen kanssa. 

1.4.2.4 Tietotekniikka 

Yliopistolaitoksen muuttuminen heijastui tietotekniik-
katoiminnassa 2008 useina suurina kehityshankkei-
na. Vuodelle erityisen leimallisia olivat toisaalta kam-
puspalvelukeskuksien viimeistelyyn liittyneet hank-
keet ja toisaalta tulossa olevaan yliopistolakiuudis-
tukseen liittyvät hankkeet, erityisesti yliopistojen yh-
teinen talousjärjestelmähankinta. 

Kampuspalvelukeskusten edellisenä vuonna alkanut 
pystyttäminen täydentyi vuoden 2008 aikana ja tieto-
tekniikkaosasto kasvoi henkilösiirtojen takia voimak-
kaasti. Kaikkiaan vuosina 2007–2009 osastolle siirtyi 
tiedekunnista ja laitoksista noin 70 henkilöä, joista 
muodostettiin kampuksille lähitukiryhmiä. Kullekin 
ryhmälle nimitettiin lähiesimieheksi ryhmänvetäjä, 
minkä johdosta myös esimiesasemassa olevien hen-
kilöiden määrä osastolla nousi. Uusille esimiehille 
tarjottiin monipuolista koulutusta. Suurista kampus-
palvelukeskuksiin liittyvistä projekteista Service Des-
kin / Helpparin käynnistäminen ja pilotointi, mikro-
verkkopalveluiden uusiminen Microsoftin AD-tekno-
logian pohjalle sekä työasemien etähallinta- ja etä-
asennusvälineiden pilotointi työllistivät runsaasti. 
Service Deskin osalta nähtiin myös epäonnea, sillä 
kilpailutuksen alun perin voittanut CA-yhtiön tuote 
lopulta hylättiin yliopiston käyttötarkoituksiin sopimat-
tomana useaan kertaan pidennettyjen pilotointien 
jälkeen. Helpparitoiminnan pilotointivaihe piteni lopul-
ta yli vuodella alun perin arvioidusta ja jatkuu yhä 
tätä kirjoitettaessa keväällä 2009. 

Yliopistojen talousjärjestelmien uusimisessa tehtiin 
paljon työtä koko vuoden 2008 ajan. Jo edellisen 
vuoden lopussa oli selvää, että yliopistot tulevat tar-
vitsemaan uuden taloushallinnon järjestelmän vuo-
den 2010 alussa. Hanke lähti liikkeelle kahdeksan 
yliopiston yhteishankkeena, jonka vetovastuuseen 
Helsingin yliopisto panosti voimakkaasti. Opetusmi-
nisteriön ns. PAKE-hankkeen (palvelukeskus) kautta 
saatavan rahoituksen toivossa hanke muuttui OPM:n 
perustaman palvelukeskus Certian hankkeeksi ja 
sille saatiin valtiovarainministeriöltä 10 milj. euron 
rahoitus, jonka OPM ohjasi Certialle. Certian odotet-
tiin saavan tarvittavat lisenssit ja työt Valtiokonttorin 
teettämän kilpalutuksen kautta. Kilpailutuksen loppu-
tulosta kuitenkin lykättiin kahdesti ja lopulta jouduttiin 
toteamaan ettei yliopistojen tarvitsemaa ratkaisua 
tarvittavalla aikataululla sitä kautta ole saatavissa. 
Loppukevään ja kesän aikana HY panosti voimak-
kaasti Certian tukemiseen oman kilpailutuksen to-
teuttamisessa. Syys-lokakuussa tilanne kuitenkin 
muuttui Certian ja HY:n sopimusneuvottelujen ajau-
duttua umpikujaan. HY halusi toimintansa joustavuu-
den takaamiseksi oman ohjelmistokopion, mistä 
Certia kieltäytyi. Toisaalta HY kieltäytyi allekirjoitta-
masta 5 vuodeksi sitovaa sopimusta, jossa ei ollut 
määritelty sopimuksen aiheuttamia kustannuksia tai 
toiminnan laajuutta. Kun sopimukseen ei päästy, HY 
aloitti oman talousjärjestelmän hankintakilpailutuk-
sen, joka saatiin loppuun juuri ennen vuoden 2008 
päättymistä. Tätä kirjoitettaessa HY:n oman järjes-
telmän pystytyshanke on täydessä vauhdissa. Poh-
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jaksi valittiin saksalaisen SAP AG:n tuote ja toteutus-
tavaksi jo aiemmin pystytetyn Helsingin yliopiston 
rahastojen SAP-järjestelmän laajennus. 

Uusien tietoteknisten järjestelmien kehitys- ja pysty-
tystyö vuoden aikana oli hyvin vilkasta ja järjestelmä-
työtä tekevä sovelluspalvelut-yksikkö oli kovan työ-
kuorman alla. Monista menossa olleista hankkeista 
mainittakoon esimerkkinä FUNIMA-niminen järjes-
telmä, jossa toteutettiin suomalaisten yliopistojen 
yhteinen kansainvälisen markkinoinnin ja kansainvä-
listen hakujen käsittelyjärjestelmä pääosin omana 
ohjelmointityönä. Tämän kokoluokan hankkeet yh-
dessä samaan aikaan toteutettujen pienempien pro-
jektien kanssa asettivat käytettävissä olevat resurssit 
hyvin tiukalle, mutta tulos kuitenkin oli erittäin hyvä. 

Osasto sai erittäin positiivista palautetta myös vuo-
den alussa julkaistussa seitsemän suomalaisen yli-
opiston IT-toiminnan benchmarking-tutkimuksessa 
jossa vertailtiin vuoden 2007 tilanteen toimintaa en-
nen kampuspalvelukeskusuudistuksen alkamista. 
Vertailuryhmänä olleisiin suomalaisiin suuriin yrityk-
siin verrattuna HY:n IT-toiminta oli kustannusteho-
kasta erityisesti työasemien ja ohjelmistojen hinnan 
osalta ja merkittävästi edullisempaa kuin yrityksissä 
keskimäärin. Asiakastyytyväisyysluvut olivat selvästi 
korkeampia kuin yrityksissä keskimäärin. Sen sijaan 
palvelinkoneiden ylläpitotyössä työskentelevien hen-
kilöiden määrä kone- ja palvelumäärään verrattuna 
oli tehottomampaa kuin yrityksissä. Tähän tilantee-
seen kampuspalvelukeskusten myötä tapahtuva 
palvelinten konsolidointi keskitettyyn ylläpitoon tulee 
tuomaan muutosta. 

Kaiken kaikkiaan 2008 oli tietotekniikan kehityksen 
kannalta erittäin hyvä vuosi huolimatta rahoitusva-
jeesta, jota korjattiin kesken vuoden ylimääräisellä 
tukirahoituksella. Yliopiston tietotekniikan uudistus 
meni monia tärkeitä askelia eteenpäin. Sama nope-
an muutoksen tahti jatkuu 2009. 

Tunnuslukuja 

Työasemaostot, koko yliopisto (milj. €) 

2005 2,5 
2006 2,4 
2007 2,7 
2008 3,2 

Kaikki it-menot, koko yliopisto (milj. €) 

2005 11,2 
2006 11,4 
2007 14,3 
2008 15,2 

Käyttäjätunnukset (HY:oon kuuluvat) HY:n lait-
teistoissa  

2005 46 267 
2006 48 748 
2007 49 461 
2008 50 017 

 

HY:laisten käyttölupien määrä kaikissa eri lait-
teistoissa 

2005 63 239
2006 65 464
2007 65 844
2008 68 129

 

1.4.2.6 Kirjasto- ja tietopalvelut 
Helsingin yliopiston kirjastojen toimintaa leimasi te-
hokas paikallisten ja digitaalisten palvelujen käyttö 
sekä useat laajat kehittämishankkeet. Kirjastolaitok-
sen käyttäjäkyselyn (2600 vastausta) tulokset kertoi-
vat tyytyväisyyden kirjastolaitoksen palveluihin edel-
leen kasvaneen vuodesta 2005. Kehittämiskohteita 
ovat erityisesti digitaalisten aineistojen ja verkkoleh-
tien saatavuus ja hakupalvelut.  

Opetuksen ja oppimisen palvelut 
Oppimateriaalipalvelujen lisäksi kirjastot tarjosivat ja 
kehittivät informaatiolukutaidon opetusta kaikilla 
kampuksilla yhteistyössä opettajakunnan kanssa. 
Osana yliopiston julkaisuarkiston kehittämistä val-
misteltiin opinnäytteiden (maisterin ja kandidaatin 
tutkielmat) digitaalista tallentamista. 

Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto juhli 150. toi-
mintavuottaan näyttelyin ja seminaarein. Juhlavuo-
den kunniaksi kirjasto jakoi hyvän oppikirjan palkin-
non kahden Helsingin yliopiston tutkintovaatimuste-
oksen kirjoittajille.  

Tutkimuksen palvelut 
Yliopiston kirjastolaitoksen digitaalisen kirjaston pal-
velut ovat lisääntyneet vuosittain. Verkkolehtien li-
senssejä on noin 18 000. Vuoden 2008 aikana tutkit-
tiin erityisesti digitaalisten kirjojen käyttökelpoisuutta 
ja vertailtiin eri toimittajien palvelumalleja ja aineisto-
jen käytettävyyttä. Digitaalisten kirjojen osuus tieto-
aineistoista on kasvamassa samalla kun kustantajat 
parantavat niiden käytettävyyttä.    

Yliopiston rehtori teki toukokuussa 2008 merkittävän 
tutkimuksen avoimuutta koskevan päätöksen, jonka 
mukaan yliopiston tutkijoiden tulee rinnakkaistallen-
taa tutkimusartikkelinsa yliopiston julkaisuarkistoon 
1.1.2010 lukien.1 Päätöksen toimeenpanovastuu 
osoitettiin kirjastopalvelujen koordinointiyksikölle, 
jonka vastuulla on opetusministeriön rahoittaman 
humanistis-yhteiskuntatieteellisten verkkopalvelujen 
kehittämishanke 2007–2009. 

Kampusten julkaisuarkistojen aineistot lisääntyivät. 
Kampusarkistojen yhdistäminen Helsingin yliopiston 
julkaisuarkistoksi käynnistettiin. Tieteellisten artikke-
lien avoin saatavuus ja kirjastojen julkaisuarkistotyö 
integroitiin toiminnallisesti yliopiston tutkimuksen 
hallintajärjestelmä (TUHAT) –hankkeeseen ja käyt-
töönottoon. 

                                                 
1 Helsingin yliopisto oli tällä päätöksellä maailman johtavi-
en noin 20 kansainvälisen yliopiston kärkijoukossa 
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Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 
Kirjastojen kokoelmat tarjoavat kansalaisille mahdol-
lisuuden tieteellisen tiedon saatavuuteen ja käyttöön. 
Terkko valmisteli kansalaisen terveystietoporttia. 
 
Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö 

Kirjastolaitoksen edustajat toimivat aktiivisesti Suo-
men yliopistokirjastojen neuvostossa ja vastasivat 
mm. kansallisen informaatiolukutaidon verkoston 
ylläpidosta sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämi-
sestä. Toimialajohtaja osallistui jäsenenä kahteen 
opetusministerin asettamaan ohjausryhmään.  

Terveystieteiden keskuskirjasto järjesti kesäkuussa 
kansainvälisen lääketieteellisten kirjastojen konfe-
renssin, johon osallistui yli 400 osanottajaa. Kirjastot 
valmistelivat koulutusyhteistyöhanketta Namibian yli-
opiston kirjaston kanssa. Kirjastojen johtajilla ja hen-
kilöstöllä oli vastuita ja jäsenyyksiä alan kansainväli-
sissä organisaatioissa. 

Rakenteellinen kehittäminen 
Kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen eteni 
usealla taholla. Vuoden aikana valmistuivat suunni-
telmat keskitettävistä tehtävistä ja niiden edellyttä-
mästä henkilöstörakenteesta (vajaa 60 henkilöä) 
sekä kampusten tieteenalapalvelujen henkilöstöra-
kenteesta. Samoin valmisteltiin prosessit tehtävä- ja 
henkilöstörakenteen muutoksille 2010. 

Vuoden aikana valmisteltiin selvitys yhteistyömahdol-
lisuuksista yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kans-
sa, palvelujen hinnoitteluperusteet ja sopimusluon-
nokset. Työ jatkuu 2009. 

Keskustakampuksen kampuskirjaston suunnittelu 
eteni kun arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin vuoden 2008 
alussa. Työ painottui toiminnan, kokoelmauudistus-
ten ja rakennuksen suunnitteluun. Uudisrakennus 
nimettiin kilpailun perusteella Kaisa-taloksi. 

Yliopistolain muutokseen liittyvät rakenteelliset pää-
tökset nostivat loppuvuodesta esille tarpeen tarkistaa 
konsistorin 2007 tekemää päätöstä kirjastolaitoksen 
rakenteesta. 
 
1.4.2.7 Yliopistoliikunta 
 
Liikunta-asiat Helsingin yliopiston strategian näkö-
kulmasta 

Liikunta on yliopistossa strateginen työkalu, jolla 
edistetään opintoja ja opiskelijoiden liikunnallisten 
elämäntapojen omaksumista sekä henkilökunnan 
työhyvinvointia. Tavoitetta kohti päästään, kun yli-
opistolaiset liikkuvat nykyistä enemmän. Toiminnan 
organisoimiseksi keskitetysti tuotetut liikuntapalvelut 
on hyväksi koettu tapa toimia yliopistoyhteisössä. 

Yliopistoliikunta pyrkii edellä mainittuihin tavoitteisiin 
mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
1. Luomalla ja ylläpitämällä liikunta-aktiivien verkos-
toja (yliopiston laitokset ja opiskelijajärjestöt). 
2. Selkeyttämällä palvelukonseptia.  

3. Syventämällä pääkaupunkiseudulla liikuntayhteis-
työtä muiden yliopistojen kanssa. 
4. Edistämällä tietoisuutta liikunnan vaikutuksista 
hyvinvointiin sekä luomalla edellytyksiä hyötyliikun-
nalle (esim. työmatkaliikunta). 
 
Liikunta-asiat kehittämisohjelmien näkökulmasta 

Vuoden aikana yksikössä aloitettiin palvelukuvausten 
ja kustannuslaskennan kehitystyö, joka on ollut sa-
malla yhteinen projekti koko Yliopistopalveluille. Työ 
saadaan valmiiksi vuoden 2009 aikana. Kehitystyön 
tuloksena palveluiden käytettävyys tulee parane-
maan entisestään. 

Liikuntapalvelut on suunniteltu niin, että ne palvele-
vat monipuolisesti erityyppisiä liikkujia. Henkilöstölii-
kunnan erityistarpeisiin on pyritty vastaamaan mm. 
kehittämällä tilauspalvelutuotetta. Työssä on päästy 
hyvään alkuun, mutta toimintaa on mahdollista laa-
jentaa vielä reilusti. Rajoittavana tekijänä on ollut 
yksikön henkilöstöresurssien niukkuus.  

Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelmassa mainit-
tu tavoite toimivien kampuspalvelukeskuksien luomi-
sesta on myös liikuntapalveluiden näkökulmasta 
mielekäs. Liikunnan harrastamisen todennäköisyys 
kasvaa olennaisesti, mikäli liikuntamahdollisuudet 
ovat kodin tai opiskelu-/ työpaikan läheisyydessä. 
Useiden vuosien ponnistelujen jälkeen palveluver-
kosto on saatu toimimaan kaikilla neljällä kampuksel-
la. Yliopiston palveluverkoston täydentyminen voi-
daan nähdä myös askeleena kohti yhteistä liikunta-
palveluorganisaatiota koko pääkaupunkiseudun yli-
opistoyhteisölle. 

Joulukuussa 2008 julkaistiin Valtioneuvoston periaa-
tepäätös liikunnan edistämisen linjoista. Se on en-
simmäinen laatuaan ja edellyttää myös Helsingin 
yliopiston reagointia. Periaatepäätöksessä linjataan 
muun muassa, että vastuu opiskelijoiden liikuntapal-
veluista on oppilaitoksilla. Lisäksi työelämää tulee 
kehittää niin, että työnantajan tukema terveysliikunta 
vakiintuu osaksi henkilöstöpolitiikkaa.  
 
Tavoitteet ja niiden toteuman tarkastelu 

Vuosi 2008 oli yliopistoliikunnan 41. toimintavuosi. 
Kävijämäärissä kasvu jatkui tasaisena, mutta liikun-
tamaksumyynnissä oli pientä laskua vuoden viimei-
sellä neljänneksellä. Meilahden liikuntakeskus otet-
tiin käyttöön lokakuussa 2008, ja sen myötä kampus-
ten liikuntapalvelut ovat nyt tasavertaisessa asemas-
sa. Lajivalikoimaan ei tehty suuria muutoksia, paino-
piste oli edelleen ns. matalan kynnyksen ja alkeista-
son tunneissa, jatkotason tunteja oli tarjolla kurssi-
muotoisesti.  

Toimintavuotta kuvaavat kehitys ja muutos: uusi lii-
kuntakeskus, uuden sähköisen palvelujärjestelmän 
(Yolla) käyttöönotto sekä organisaatiouudistus vaati-
vat voimavaroja normaalityön ohella. Palvelujärjes-
telmä oli kahden vuoden työn tulos, jonka myötä 
asiakkaille haluttiin tarjota toimintavarma ja selkeä 
kolmikielinen järjestelmä.  
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Verkostoitumista on tehty strategian mukaisesti, ja 
organisaatiouudistuksen myötä yhteistyötä voidaan 
suunnata jatkossa yhä enemmän myös laitosten 
suuntaan. Tavoitteena on organisoida seuratoiminta 

uudelleen vuoden 2009 aikana tavoiteohjelman mu-
kaisesti. Yhteistyön kautta voidaan laajentaa Yliopis-
toliikunnan lajivalikoimaa, sekä tuoda uusia liikkujia 
seuratoiminnan pariin. 

 

Taulukko 41  Yliopistoliikunnan kohderyhmän tavoittaminen 2007 – 2010 

  2007 2008 ennuste 2009 ennuste 2010 
  hlöä osuus* hlöä osuus** osuus** osuus** 
HY:n opiskelijat        
Keskusta 5 506 26 % 5 317 26 % 29 % 29 % 
Kumpula 2 111 34 % 2 000 33 % 35 % 35 % 
Meilahti 449 20 % 488 22 % 29 % 29 % 
Viikki 2 159 35 % 1 882 30 % 34 % 34 % 
Yhteensä 10 225 29 % 9 686 28 % 30 % 30 % 
HY:n henkilökunta       
Keskusta 1 094 25 % 1 283 29 % 32 % 32 % 
Kumpula 160 20 % 218 26 % 32 % 32 % 
Meilahti 117 12 % 180 19 % 20 % 20 % 
Viikki 206 15 % 369 27 % 28 % 28 % 
Yhteensä 1 577 21 % 2 050 27 % 30 % 30 % 
         
Yhteistyöyliopistot       
  1 019 14 % 933 12 % 18 % 18 % 

* Kausikortin ostaneiden osuus edellisen vuoden läsnä olevista opiskelijoista ja henkilötyövuosista.  
** Kausikortin ostaneiden osuus 2007 läsnä olevista opiskelijoista ja henkilötyövuosista. 
Tiedot HY:n virallisesta tilastosta ja KOTA-tietokannasta 
 
Liikuntamaksumyynti laski kappalemääräisesti edel-
lisvuoteen verrattuna noin kolme prosenttia. Myynti 
pysyi samalla tasolla vuoteen 2007 verrattuna elo-
kuun loppuun asti, mutta syys-joulukuussa myynti-
määrässä oli selkeä lasku. Tämä johtui todennäköi-
sesti potentiaalisen asiakaskunnan määrän pienen-
tymisestä kesän massavalmistumisen myötä. Lisäksi 
asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttui pitkiä kausia 
suosivaksi, joka on yliopistoliikunnan tavoitteiden 
mukaista.  
 
Talous 

Yliopistoliikunnan rahoitus oli vuonna 2008 yhteensä 
4,17 milj. euroa (4,01 milj. € 2007), mistä uusia toi-
mintamenomäärärahoja oli 2,12 milj. euroa mukaan 
lukien tiloihin myönnetyt määrärahat. Maksullisen 
palvelutoiminnan osuus oli 1,73 milj. euroa (1,55 milj. 
€ 2007). Maksullisen palvelutoiminnan tulot kasvoi-
vat 11,3 % edellisestä vuodesta. Tulojen kasvu johtui 
suurimmalta osin hintatason nostosta kausikorteissa 
ja kertamaksuissa, mutta myös yksilöpalvelujen tar-
jontaa lisättiin. 

Yliopistoliikunnan kokonaismenot vuonna 2008 olivat 
4,30 milj. euroa (3,71 milj. € 2007). Menot kasvoivat 
15,8 % edellisvuodesta. Lisäyksen aiheutti suurim-
malta osin uuden sähköisen palvelujärjestelmän 
käyttöönotto ja uuden Meilahden liikuntakeskuksen 
omien liikuntatilojen varustaminen. Menoihin vaikutti-

vat henkilöstökulujen kasvu n. 18 %:lla viime vuo-
desta. Tämä nousu henkilökuluissa johtui pääasias-
sa Meilahden liikuntakeskuksen henkilökunnan palk-
kaamisesta sekä VPJ-maksatusaikataulun aikaistu-
misesta. 

Kustannustehokkuutta kuvaavan henkilöliikuntavuo-
den hinnaksi vuonna 2008 tuli 388 euroa, kun se 
edellisenä vuonna oli 334 euroa. Tehokkuus laski, 
koska asiakasmäärät pysyivät viime vuoden tasolla 
ja menot kasvoivat. Henkilöliikuntavuoden hinnan 
ennustetaan laskevan vuonna 2009, koska vuodelle 
2009 ei ole suunniteltu uusia investointeja. 
 
Asiakastyytyväisyys 

Yliopistoliikunnan asiakkaat antoivat palveluille yleis-
arvosanan 3,84 (3,90 v. 2007), joka on tuloksena 
hyvä, mutta luku on laskenut edelliseen vuoteen 
verrattuna. Yksikön tavoitteena on nostaa luku yli 
neljän. Kyselyn eri osa-alueiden arvosanoissa ei ollut 
juuri muutoksia aiempaan verrattuna, ainoastaan 
kampusten keskiarvoa laski Meilahden saamat arvi-
ot, jotka arvioitiin välille 2-3 (asteikolla 1-5). Kyselyn 
toteuttamisajankohtana Meilahdessa toimintaa oli 
tarjolla vain yhtenä iltana viikossa, joka koettiin epä-
kohtana. Yleisesti ottaen tarjontaan ja palveluun 
oltiin tyytyväisiä ja yliopistoliikunnan toiminta koettiin 
tärkeäksi sekä opiskelijoiden että henkilökunnan 
taholta. 
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1.5  Henkisten voimavarojen 
hallinta ja kehittäminen 

 
1.5.1 Vuosi 2008 henkilöstönäkökul-

masta 
 
Vuosi 2008 oli Helsingin yliopiston vuosille 2007 – 
2009 hyväksytyn henkilöstöpoliittisen ohjelman toi-
meenpanossa erityisesti ”Määräaikaisuuden teema-
vuosi”, jonka tavoitteena oli määräaikaisten palve-
lussuhteiden tilanteen parantaminen. 

Henkilöstöhallinnon asiantuntijat kävivät kaikissa 
tiedekunnissa ja muissa yksiköissä kouluttamassa 
johtoa ja esimiehiä määräaikaisuuksien oikeaan 
käyttöön. Työnantajan edustajat kävivät yhdessä 
pääluottamusmiesten kanssa raporteilta läpi kaikki 
yliopiston määräaikaiset palvelussuhteet tapauskoh-
taisesti. Näiden toimenpiteiden seurauksena Helsin-
gin yliopistossa vakinaistettiin tai tehtiin päätös tule-
vasta vakinaistamisesta lähes 200 palvelussuhteen 
osalta. Pääosa vakinaistetuista on opetusta ja tutki-
musta avustavaa henkilöstöä. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön määräaikaisten pal-
velussuhteiden perustetta selkiyttää jo vuoden 2007 
alussa käyttöön otettu neliportainen uramalli. En-
simmäiselle portaalle sijoittuvat tutkimusavustajat ja 
tohtorikoulutettavat sekä toisella portaalla olevat post 
doc -vaiheessa olevat tutkijatohtorit ovat tehtävän 
luonteesta johtuen aina määräaikaisia. Nämä ryhmät 
erottuvat nyt tilastoissa nimikkeen perusteella muus-
ta määräaikaisesta henkilöstöstä. Myös näiden ryh-
mien kohdalla on korostettu sitä, että määräaikainen 
palvelussuhde tulee antaa mahdollisimman pitkäksi 
ajaksi tarpeettomia katkoja välttäen. 

Yliopistossa on vuoden 2008 aikana käynnistetty 
keskustelu akateemisen uran houkuttelevuuden pa-
rantamisesta. Tavoitteena on, että opetus- ja tutki-
muspuolelle luodaan mahdollisuus järjestelmällisesti 
edetä uralla post doc -vaiheen jälkeen kohti vakinais-
ta palvelussuhdetta. Tämä periaate tulee korostu-
maan erityisesti seuraavassa henkilöstöpoliittisessa 
ohjelmassa. 

Kampuspalvelukeskusten toimintaa on laajennettu ja 
monipuolistettu. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä on 
siirtynyt tiedekunnista, laitoksista ja muista yksiköistä 
palvelukeskuksiin. Henkilöstöä on perehdytetty ja 
koulutettu uusiin tehtäviin tavoitteena luoda korkea-
tasoiset hallinto- ja tukipalvelut, joiden avulla opetus- 
ja tutkimushenkilöstö saa perustehtäviensä hoitami-
sessa tarvitsemansa ammattitaitoisen tuen. 

Yliopiston kansainvälistymistä on lisätty muun muas-
sa ilmoittamalla yhä enenevässä määrin avoimista 
opetus- ja tutkimuspuolen tehtävistä kansainvälisiä 
kanavia käyttäen. Yliopistoon tulevalle ulkomaiselle 
henkilöstölle ja heidät vastaanottaville yksiköille on 
ryhdytty keskitetysti tarjoamaan apua maahanmuut-

toon ja palvelussuhteeseen liittyvissä käytännön 
asioissa.  

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja henki-
löstön kehittäminen ovat olleet edelleen tärkeässä 
asemassa. Työilmapiiritutkimuksia on tehty useissa 
yksiköissä ja niiden seurauksena on käynnistetty 
paikallistasolla tarvittavia toimenpiteitä havaittujen 
ongelmakohtien korjaamiseksi. Yleisesti ottaen työ-
ilmapiiritutkimuksissa ei ole havaittavissa merkittäviä 
muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 

Henkilöstön kehittämisen painopistealueina ovat 
olleet johtamis- ja esimiestyön tukeminen ja hallinto-
työn vahvistaminen. On aloitettu uudenlainen johta-
miskoulutus ja jatkettu esimiehille tarkoitettua pitkä-
kestoista ja monipuolisesti esimiestaitoja tukevaa 
koulutusta. Näiden koulutusten eräänä tavoitteena 
on ollut valmistautuminen uuden yliopistolain muka-
na tuleviin haasteisiin. 

Yhteistyö henkilöstön edustajina toimivien luottamus-
miesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa on ollut 
tiivistä. Yhteistyötä on tehty sekä henkilöstöasioissa 
että yliopistouudistusta valmisteltaessa. Loppusyk-
systä järjestettiin yliopiston johdon ja henkilöstön 
edustajien yhteinen seminaari liittyen yliopistouudis-
tukseen ja työyhteisöjen hyvinvointiin. Tilaisuutta 
pidettiin erittäin onnistuneena ja tätä toimintamallia 
päätettiin jatkaa myös keväällä 2009.  
 
 
1.5.2  Henkilöstön määrä ja rakenne 

Lukumäärät ja henkilötyövuodet 

Yliopistossa työskenteli vuoden 2008 lopussa 8 076 
henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna 2,7 %:lla (7 864). Yliopisto mak-
soi vuonna 2008 palkkaa, palkkioita tai apurahaa 
kuukausittain keskimäärin 12 356 henkilölle (12 755 
henkilölle vuonna 2007). 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön lukumäärä on pysy-
nyt suunnilleen samana kuin edellisvuonna. Opetus-
henkilöstöön kuuluvia oli vuonna 2008 yhteensä 
1 624, joista normaalikouluissa 144. Tutkimushenki-
löstöön kuuluvien määrä nousi hieman edellisvuo-
desta ja oli 2 221. Henkilöstön jako opetus- ja tutki-
mushenkilöstöön perustuu ainoastaan nimikkeisiin. 
Aikaisemmin esimerkiksi jatko-opintoja palvelussuh-
teessa tekevät olivat pääsääntöisesti opetushenki-
löstöön kuuluvia assistentteja, nykyisin tutkimushen-
kilöstöön kuuluvia tohtorikoulutettavia. Koska yliopis-
ton strategian mukaisesti kaikki em. henkilöstöryh-
miin kuuluvat sekä opettavat että tutkivat, on tarkoi-
tuksenmukaisinta tarkastella opetus- ja tutkimushen-
kilöstöä yhtenä kokonaisuutena. Yliopistossa työs-
kentelevät perustutkinto-opiskelijat (334 henkilöä) on 
alla olevassa tilastossa luokiteltu opetuksen ja tutki-
muksen tukihenkilöstöön. 
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Taulukko 42  Henkilöstön lukumäärän kehitys henkilöstöryhmittäin vuosina 2006 – 2008 

Henkilöstöryhmä 2006 2007 2008
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 3784 3859 3845
Hallintohenkilöstö 1581 1608 1622
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 1045 1126 1232
Kirjastohenkilöstö 387 382 386
Atk-henkilöstö 289 301 327
Kiinteistöhenkilöstö 418 412 429
Majoitus- ja ruokapalvelujen henkilöstö 25 24 24
Maatalous- ja rakennusalan työntekijät 59 52 52
Muut (mm. liikuntapalvelut ja harjoittelu) 119 100 159
Kaikki yhteensä 7707 7864 8076
 
 
Yliopistossa tehtiin vuonna 2008 yhteensä 7 763,5 
henkilötyövuotta, joista normaalikouluissa 169,5. 
Henkilötyövuosien määrä on noussut vuodesta 2007. 

Opetustehtävissä henkilötyövuosia tehtiin 1 877, 
joista normaalikoulujen osuus oli 145. Vuoteen 2007 
(1 822) verrattuna opetustehtävissä tehtyjen henkilö-
työvuosien määrä nousi takaisin samalle tasolle kuin 
vuonna 2006. Tutkimustehtävissä henkilötyövuosia 
tehtiin 2 073. Yliopistossa tehdyistä henkilötyö-
vuosista opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus vuon-
na 2008 oli 50,9 %. Helsingin yliopiston strategian 
mukaisena tavoitteena on opetus- ja tutkimushenki-
lökunnan osuuden kasvattaminen suhteessa muu-
hun henkilöstöön. 

Henkilötyövuodet jakautuivat tiedekunnittain seuraa-
vasti: teologinen tiedekunta 127,9 henkilötyövuotta, 
oikeustieteellinen tiedekunta 163,2, lääketieteellinen 
tiedekunta 971,4, humanistinen tiedekunta 579,7, 
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 843,2, 
farmasian tiedekunta 163,5, biotieteellinen tiedekun-
ta 440,5, käyttäytymistieteellinen tiedekunta mukaan 
lukien harjoittelukoulut 619,6, valtiotieteellinen tiede-
kunta 405,5, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
503,8 ja eläinlääketieteellinen tiedekunta 310,6. Eril-
lisissä laitoksissa tehtiin 1 530,8 henkilötyövuotta.  

Suurin osa henkilötyövuosista eli 5 141,4 (66,2 %) 
rahoitettiin yliopiston toimintamäärärahoilla. Täyden-
tävällä rahoituksella tehtiin 2 622,1 henkilötyövuotta 
(33,8 %), josta Suomen Akatemian rahoituksella 
777,8 henkilötyövuotta eli 10 % kaikista henkilötyö-
vuosista. 

Palvelussuhderakenne 

Yliopiston henkilöstöstä 52,8 % oli virkasuhteisia ja 
47,2 % työsopimussuhteisia. Täydentävällä rahoituk-
sella palkatusta henkilöstöstä palvelussuhteena on 
käytetty työsopimussuhdetta samoin kuin atk-
henkilöstöllä ja suurimmalla osalla kiinteistöhenkilös-
töstä: vuonna 2008 työsopimussuhteisten osuus 
tutkijoista oli 67,2 %, atk-henkilöstöstä 95,1 % ja 
kiinteistöhenkilöstöstä 72 %.  

Kokoaikaisia yliopiston henkilöstöstä oli 84 % vuon-
na 2008.  

Sukupuolirakenne 

Yliopiston henkilöstöstä vuonna 2008 naisia oli 60,5 
% ja miehiä 39,5 %. Koko yliopiston sukupuoliraken-
ne on pysynyt verrattain samana edelliseen vuoteen 
verrattuna. Naisten osuus professorikunnasta oli 
27,3 %. 

Taulukko 43  Henkilöstön jakautuminen eri henkilöstöryhmissä vuosina 2006 – 2008  

  2006     2007     2008     
Henkilöstöryhmä lkm naiset  % miehet  % lkm naiset % miehet % lkm naiset  % miehet  %
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 3784 51,5 48,5 3859 50,4 49,6 3845 51,1 48,9
Hallintohenkilöstö 1581 81,3 18,7 1608 82,3 17,7 1622 82,1 17,9
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 1045 67,9 32,1 1126 65,4 34,6 1232 69,2 30,8
Kirjastohenkilöstö 387 75,5 24,5 382 72,8 27,2 386 70,2 29,8
Atk-henkilöstö 289 17,6 82,4 301 19,6 80,4 327 20,5 79,5
Kiinteistöhenkilöstö 418 61,0 39,0 412 60,0 40,0 429 60,8 39,2
Majoitus- ja ruokapalvelujen henkilöstö 25 92,0 8,0 24 91,7 8,3 24 95,8 4,2
Maatalous- ja rakennusalan työntekijät 59 18,6 81,4 52 13,5 86,5 52 13,5 86,5
Muut (mm. liikuntapalvelut ja harjoittelu) 119 61,3 38,7 100 66,0 34,0 159 71,1 28,9

Kaikki yhteensä 7707 60,3 39,7 7864 59,6 40,4 8076 60,5 39,5
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Opetus- ja tutkimushenkilöstö nimikkeittäin 

Vuoden 2007 alusta lukien käyttöön otettiin opetus- 
ja tutkimushenkilöstön neliportainen virkarakenne, 
jossa pelkän tutkijan nimikkeen sijasta nimikkeiksi 1. 
portaalle tulivat tutkimus- tai opetusavustaja, tohtori-
koulutettava, projektitutkija sekä erikoistuva lääkäri, 
2. portaalle nimikkeet tutkijatohtori ja yliopisto-
opettaja, 3. portaalle nimikkeet yliopistotutkija, van-

hempi tutkija, yliopistonlehtori, kliininen opettaja ja 
tutkimuskoordinaattori ja 4. portaalle nimikkeet tutki-
musjohtaja ja professori.  Uuden nimikkeistön myötä 
muut tutkijat –kategoriassa (kaikkiaan 225 henkilöä, 
mm. tutkijat, varttuneet tutkijat, intendentit, erikoistut-
kijat) tutkijan nimikkeellä työskentelevien määrä oli 
vuoden 2008 lopussa enää 106, kun vuotta aiemmin 
niitä oli vielä 441 ja kahta vuotta aiemmin peräti 
1278.  

 

Taulukko 44  Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen virkarakenteen ja sukupuolen 
mukaan 31.12.2008 

 Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä % 
4. porras Professorit 145 390 535 27,1 % 72,9 % 
  Tutkimusjohtajat 11 32 43 25,6 % 74,4 % 
3. porras Tutkimuskoordinaattorit 13 13 26 50,0 % 50,0 % 
  Kliiniset opettajat 54 43 97 55,7 % 44,3 % 
  Yliopistonlehtorit 268 229 497 53,9 % 46,1 % 
  Vanhempi tutkija 15 26 41 36,6 % 63,4 % 
  Yliopistotutkija 29 71 100 29,0 % 71,0 % 
2. porras Tutkijatohtori 218 239 457 47,7 % 52,3 % 
  Yliopisto-opettaja 38 25 63 60,3 % 39,7 % 
1 porras Erikoistuva lääkäri * 8   8 100,0 % 0,0 % 
  Projektitutkija 133 90 223 59,6 % 40,4 % 
  Tohtorikoulutettava ** 620 449 1069 58,0 % 42,0 % 
  Opetusavustaja 3 1 4 75,0 % 25,0 % 
  Tutkimusavustaja 185 145 330 56,1 % 43,9 % 

* Erikoistuva lääkäri -ryhmä sisältää myös erikoistuvat hammas- ja eläinlääkärit. 
** Sisältää tutkijakoulutettavat 
 

Taulukko 45  Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen virkarakenteen ja sukupuolen 
sekä rahoituslähteen mukaan 31.12.2008 

 Budjettirahoitus      
       
 Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä % 
  Professorit 138 365 503 27,4 % 72,6 % 
4. porras Tutkimusjohtajat 6 14 20 30,0 % 70,0 % 
  Tutkimuskoordinaattorit 5 7 12 41,7 % 58,3 % 
  Kliiniset opettajat 51 39 90 56,7 % 43,3 % 
  Yliopistonlehtorit 260 225 485 53,6 % 46,4 % 
  Vanhempi tutkija 6 5 11 54,5 % 45,5 % 
3. porras Yliopistotutkija 6 24 30 20,0 % 80,0 % 
  Tutkijatohtori 39 53 92 42,4 % 57,6 % 
2. porras Yliopisto-opettaja 35 25 60 58,3 % 41,7 % 
  Erikoistuva lääkäri *   1 1 0,0 % 100,0 % 
  Projektitutkija 19 17 36 52,8 % 47,2 % 
  Tohtorikoulutettava 215 152 367 58,6 % 41,4 % 
  Opetusavustaja 3 1 4 75,0 % 25,0 % 
1. porras Tutkimusavustaja 46 30 76 60,5 % 39,5 % 
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Taulukko 45 (jatkoa): Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen virkaraken-
teen ja sukupuolen sekä rahoituslähteen mukaan 31.12.2008 

 Täydentävä rahoitus      
       
 Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä % 
  Professorit 8 24 32 25,0 % 75,0 % 
4. porras Tutkimusjohtajat 5 18 23 21,7 % 78,3 % 
  Tutkimuskoordinaattorit 8 6 14 57,1 % 42,9 % 
  Kliiniset opettajat 3 4 7 42,9 % 57,1 % 
  Yliopistonlehtorit 8 4 12 66,7 % 33,3 % 
  Vanhempi tutkija 9 21 30 30,0 % 70,0 % 
3. porras Yliopistotutkija 23 47 70 32,9 % 67,1 % 
  Tutkijatohtori 179 186 365 49,0 % 51,0 % 
2. porras Yliopisto-opettaja 3   3 100,0 % 0,0 % 
  Erikoistuva lääkäri * 7   7 100,0 % 0,0 % 
  Projektitutkija 114 73 187 61,0 % 39,0 % 
  Tohtorikoulutettava 405 297 702 57,7 % 42,3 % 
  Opetusavustaja           
1. porras Tutkimusavustaja 139 115 254 54,7 % 45,3 % 
 

Taulukko 46  Opetus- ja tutkimushenkilöstö neliportaisen virkarakenteen ulkopuolella (vanhat nimikkeet) 

Muut opettajat nimikkeittäin 
31.12.2008     
   Sukupuoli     
Henkilöstöryhmä Nimike N M Yhteensä 
Lehtorit (muut kuin harjoittelukoulujen) lehtori 102 54 156 
Assistentit assistentti 8 5 13 
  assistentti (hy) 59 28 87 
  yliassistentti 1 2 3 
  tohtoriassistentti 12 3 15 
Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö * lehtori 80 31 111 

  
päätoiminen tunti-
opettaja 22 10 32 

  yhteinen tuntiopettaja   1 1 
Muut opettajat Muut opettajat 4 8 12 
  Yhteensä 288 142 430 
     
* Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö -kohdassa on mainittu harjoittelu-
kouluissa työskentelevät henkilöt nimikkeittäin;    
muualla taulukossa esiintyvät samat nimikkeet tarkoittavat ko. nimikkeillä 
muissa yliopiston yksiköissä työskentelevää henkilöstöä.   
     
Muut tutkijat nimikkeittäin 
31.12.2008     
   Sukupuoli     
Henkilöstöryhmä Nimike N M Yhteensä 
Tutkijat erikoistutkija 4 2 6 
  johtava tutkija   2 2 
  tutkija 55 51 106 
  tutkijalehtori 1   1 
  vanh tutkija 15 26 41 
Varttuneet tutkijat varttunut tutkija 8 13 21 
Intendentit intendentti 2 10 12 
  yli-intendentti 1 8 9 
Muut tutkijat Muut tutkijat 8 19 27 
 Yhteensä 94 131 225 
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Ikärakenne 

Henkilöstön keski-ikä oli 42,2 vuotta, joka on pysynyt 
verrattain samana viimeisten kolmen vuoden aikana. 
Valtion palveluksessa olevien keski-ikä oli 43,7 vuot-
ta vuonna 2007. Yliopiston suurimmat ikäryhmät oli-
vat 25-29-vuotiaat (15,1 %) ja 30-34–vuotiaat, johon 
kuului 15,6 % henkilöstöstä. Näihin ikäryhmiin sijoit-
tuu lähes 80 % kaikista tohtorikoulutettavista. Koko 
valtion henkilöstöstä suurin ikäryhmä vuonna 2007 

oli 45-49-vuotiaat. Yliopistossa tässä ikäryhmässä oli 
11 % koko henkilökunnasta vuonna 2008.  

Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna koko yliopiston 
henkilöstön keski-ikää korkeampi keski-ikä oli ope-
tus- (49,1 vuotta), hallinto- (44,8 vuotta) ja kirjasto-
henkilöstöllä (48,5 vuotta) sekä kiinteistöpalvelujen 
henkilöstöllä (49,8 vuotta). Nuorimpia olivat tutki-
mushenkilöstöön kuuluvat, joiden keski-ikä oli 35,5 
vuotta.  

Kuvaaja 9  Henkilöstön ikäjakauma henkilöstöryhmittäin 31.12.2008 
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 Vuoden 2008 lopussa alle 35-vuotiaita oli henkilös-
töstä 34,7 % ja yli 44-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 
oli 42,8 %. Seuraavan 10 vuoden aikana yliopiston 
vakinaisesta henkilöstöstä 36,7 % saavuttaa 65 vuo-
den iän ja erikseen tarkasteltuna toistaiseksi virkaan 
nimitetyistä professoreista puolestaan vastaava 

osuus on 59 %. Kuten muuallakin valtionhallinnossa, 
henkilöstön ikäjakauman johdosta osaamisen siirtä-
minen ja henkilöstön jaksamisen turvaaminen koros-
tuvat tulevaisuudessa. 

 

Kuvaaja 10:  65 vuotta täyttävien lukumäärä vuosittain, vakituinen henkilöstö 31.12.2008 
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Tiedekunnittain tarkasteltuna seuraavien 5 vuoden 
aikana 68 ja 65 vuotta täyttävät professorit (tarkaste-
lussa mukana sekä vakinaiseen virkaan nimitetyt, 

määräajaksi virkaan nimitetyt että määräaikaisessa 
virkasuhteessa olevat professorit). 

 

Taulukko 47:  68 vuotta vuosien 2009 - 2013 aikana täyttävien professorien lukumäärä tiedekunnittain 

Tiedekunta Lukumäärä 
Professorit 
yht. 

68 v. täyttävien 
osuus 

 Budjettirah. Täyd. rah. Yhteensä   
Teologinen 2  2 18 11 %
Oikeustieteellinen 7  7 32 22 %
Lääketieteellinen 26  26 105 25 %
Humanistinen 9 1 10 80 13 %
Matemaattis-
luonnontieteellinen 11  11 74 15 %
Farmasian 1  1 14 7 %
Biotieteellinen 1  1 34 3 %
Käyttäytymistieteellinen 7 1 8 44 18 %
Valtiotieteellinen 5  5 45 11 %
Svenska social- och  
kommunalhögskolan    7 0 %
Maatalous-metsätieteellinen 4  4 54 7 %
Eläinlääketieteellinen 2  2 23 9 %
Erillislaitokset 1  1 5 20 %
Kaikki yhteensä 76 2 78 535 15 %
 

Taulukko 48:  65 vuotta tai enemmän vuosien 2009 - 2013 aikana täyttävien professorien lukumäärä tie-
dekunnittain 

 

Tiedekunta Lukumäärä 
Professorit 
yht. 

65 v. täyttävien 
osuus 

 Budjettirah. Täyd. rah. Yhteensä   
Teologinen 5  5 18 28 %
Oikeustieteellinen 12  12 32 38 %
Lääketieteellinen 42 2 44 105 42 %
Humanistinen 25 1 26 80 33 %
Matemaattis-
luonnontieteellinen 16 1 17 74 23 %
Farmasian 2  2 14 14 %
Biotieteellinen 3  3 34 9 %
Käyttäytymistieteellinen 17 2 19 44 43 %
Valtiotieteellinen 17  17 45 38 %
Svenska social- och  
kommunalhögskolan 2  2 7 29 %
Maatalous-metsätieteellinen 13  13 54 24 %
Eläinlääketieteellinen 5  5 23 22 %
Erillislaitokset 1  1 5 20 %
Kaikki yhteensä 160 6 166 535 31 %

 

Määräaikaisuus 

Yliopistossa käynnistettiin vuonna 2005 toimenpiteet 
määräaikaisten palvelussuhteiden määrän vähentä-
miseksi. Vuoden 2007 lopussa valmisteltiin ohjeistus 
määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä ja vuo-
den 2008 aikana aloitettiin määräaikaisten palvelus-
suhteiden säännöllinen läpikäynti. Määräaikaisten 

palvelussuhteiden osuus on laskenut edellisvuodesta 
ollen 51,8 % koko henkilöstöstä (52,4 % vuonna 
2007). Niiden määräaikaisten, joille ei ole ilmoitettu 
taustavirkaa yliopistossa tai muualla valtiolla, määrä 
oli vuoden 2008 lopussa 4181. Osa määräaikaisista 
palvelussuhteista liittyy tutkijanuralla etenemiseen, 
esimerkiksi post-doc –vaiheessa olevat tutkijatohtorit 
ovat määräaikaisessa palvelussuhteessa. 
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Määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa (kaikkiaan 
4423) työskenteli kaikkiaan 242 henkilöä, joilla oli 
taustavirka tai –tehtävä. Naisten osuus määräaikai-
seen virkasuhteeseen nimitetyistä ja määräaikaiseen 
työsopimussuhteeseen otetuista oli 60 %. Taulukos-

sa 34 on tarkasteltu ilman taustavirkaa tai –tehtävää 
työskentelevää määräaikaista henkilöstöä määräai-
kaisuuden perusteen mukaisesti.  
 

 
Taulukko 49  Määräaikainen henkilöstö (ilman taustavirkaa tai –tehtävää) 31.12.2008 
 

 
Määräaikaisuuden peruste 

 
Naisia 

 
Miehiä 

 
Yhteensä 

 
Naisia % 

 
Miehiä % 

Osuus 
määrä-
aikaisista 

Sijaisuus 328 135 463 71 % 29 % 11 % 

Projektityö 772 583 1355 57 % 43 % 32 % 

Harjoittelu 37 25 62 60 % 40 % 1 % 
Tehtävien hoitaminen siihen saakka, kun 
viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa 

4 2 6 67 % 33 % 0 % 

Avoinna olevaan virkaan kuuluvien teh-
tävien hoidon väliaikainen järjestäminen 

91 46 137 66 % 34 % 3 % 

Jatko-opiskelu 594 415 1009 59 % 41 % 24 % 

Perustutkinto-opiskelu 104 86 190 55 % 45 % 5 % 

Määräajaksi virkaan nimitetty 121 115 236 51 % 49 % 6 % 

Työllisyyden hoitovaroin palkattu 29 17 46 63 % 37 % 1 % 

Muu syy  431 246 677 64 % 36 % 16 % 

Yhteensä 2511 1670 4181 60 % 40 % 84 % 
 
Projektityö oli määräaikaisuuden perusteena 32 %:lla 
kaikista määräaikaisissa palvelussuhteissa olevista, 
kun vastaava luku vuonna 2006 oli 58,6 % ja vuonna 
2007 38,4 %. Sijaisten ja avoimen viran tehtävien 
hoitamiseksi määräajaksi virkasuhteeseen otettujen 
osuus oli yhteensä 14 %. Määräajaksi virkaan nimi-
tettyjä oli 6 % kaikista määräaikaisista. Jatko-opis-
kelijoiden osuus määräaikaisesta henkilöstöstä oli 
vuoden 2008 lopussa 24 %, mutta luku ei kaikilta 
osin anna totuudenmukaista kuvaa palvelussuhtees-
sa olevien jatko-opiskelijoiden määrästä, sillä myös 

projektityötä määräaikaisessa palvelussuhteessa te-
kevien joukossa on jatko-opiskelijoita. Kaikista mää-
räaikaisista palvelussuhteissa olleista 65 % työsken-
teli opetus- ja tutkimustehtävissä. Koska tutkimusta 
tehdään paljon määräaikaisissa projekteissa, tutki-
mushenkilökunnasta peräti 93 % oli määräaikaisissa 
palvelussuhteissa.  

Seuraavissa taulukoissa on tarkasteltu erikseen ope-
tus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön 
määräaikaisia palvelussuhteita.  

Taulukko 50  Määräaikainen opetus- ja tutkimushenkilöstö 31.12.2008 
 
Määräaikaisuuden peruste Naisia Miehiä Yhteensä Osuus kaikista 

määräaikaisista

Sijaisuus 153 89 242 5,8 %

Projektityö 424 432 856 20,5 %

Harjoittelu    0 %
Tehtävien hoitaminen siihen saakka, kun viran-
haltija palaa hoitamaan virkaansa 

3 2 5 0,1 %

Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien 
hoidon väliaikainen järjestäminen 

71 38 109 2,6 %

Jatko-opiskelu 579 415 994 23,8 %

Perustutkinto-opiskelu 6 4 10 0,2 %

Määräajaksi virkaan nimitetty 100 101 201 4,8 %

Työllisyyden hoitovaroin palkattu 2 4 6 0,1 %

Muu syy  149 131 280 6,7 %

Yhteensä 1487 1216 2703 64,6 %
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Taulukko 51  Määräaikainen muu henkilöstö 31.12.2008 
 

Määräaikaisuuden peruste Naisia Miehiä Yhteensä Osuus kaikista 
määräaikaisista

Sijaisuus 175 46 221 5,3 %
Projektityö 348 151 499 12,0 %
Harjoittelu 37 25 62 1,5 %
Tehtävien hoitaminen siihen saakka, kun viran-
haltija palaa hoitamaan virkaansa 

1  1 0 %

Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien 
hoidon väliaikainen järjestäminen 

20 8 28 0,7 %

Jatko-opiskelu 15  15 0,4 %
Perustutkinto-opiskelu 98 82 180 4,3 %
Määräajaksi virkaan nimitetty 21 14 35 0,8 %
Työllisyyden hoitovaroin palkattu 27 13 40 1,0 %
Muu syy  282 115 397 9,5 %

Yhteensä 1024 454 1478 35,4 %

 

1.5.3 Työhyvinvointi ja jaksaminen 
 
Työilmapiirikysely on toteutettu aikaisempina vuosina 
yliopiston koko henkilöstöstä poimitulla 1000 henki-
lön satunnaisotannalla, mutta vuonna 2008 kyselyjä 
tehtiin useampia siten, että kohteena oli kahden tie-
dekunnan ja joidenkin laitosten henkilöstö. Kyselyn 
piiriin kuuluva henkilöstömäärä oli yhteenlaskettuna 
noin 900. Kyselyn osa-alueita olivat mm. johtaminen, 
työn sisältö ja haasteellisuus, palkkaus, kehittymisen 
tuki, työilmapiiri ja yhteistyö sekä työolot. Yleisesti 
voidaan todeta, että merkittäviä muutoksia edellis-
vuoden koko henkilöstöön kohdistuvan otannan pe-
rusteella saatujen tulosten keskiarvoihin ei havaittu.  

Esimiesten toiminta koetaan pääosin oikeudenmu-
kaiseksi ja inhimilliseksi, myönteisemmin koetaan 
lähiesimiestyö. Esimiehiltä toivotaan kuitenkin enem-
män tukea ja palautetta. Myös työn organisoinnissa 
koetaan puutteita. Johtamiskoulutusta toivotaan kai-
kille johtamistehtävissä toimiville.  

Yliopistotyön sisältö koetaan haasteelliseksi ja itse-
näiseksi ja sen koetaan tarjoavan kehittymismahdol-
lisuuksia. Palkkauksen katsotaan olevan alhainen 
suhteessa työn vaativuuteen ja koulutukseen, mutta 
toisaalta yliopistotyön katsotaan monelta osin tarjoa-
van palkan pienuutta kompensoivia tekijöitä, kuten 
työn vapaus ja itsenäisyys.  

Kehityskeskustelujen laadussa koetaan olevan pa-
rantamisen varaa ja niissä sovitun toteutuminen 

puutteelliseksi. Työilmapiirin suhteen esiintyy vaihte-
lua, mutta usein yhteistyö lähityötovereiden kesken 
sujuu hyvin.  

Työtilojen osalta kommentoitiin useimmin tilojen ah-
tautta, sen sijaan työvälineet saavat kiitosta. Työn 
määräaikaisuus ja työmäärä heikentävät työssä viih-
tymistä ja jaksamista monen vastaajan mukaan. 
Tiedonkulkua kritisoidaan usein, mutta kuitenkin mo-
nesti on havaittu yritystä tiedonkulun parantamiseksi. 
Päätöksenteon avoimuuteen toivotaan kiinnitettävän 
huomiota.  

Yliopiston arvoa hyvänä työnantajana laskee vastaa-
jien mukaan huono palkkataso ja määräaikaiset työ-
suhteet. Akateemiseen yhteisöön kuuluvaa arvokes-
kustelua koetaan olevan liian vähän.  

Alla on vertailtu työilmapiirikyselyn tulosten keskiar-
voja Helsingin yliopistossa kyselyyn vastanneiden ja 
muissa yliopistoissa vastanneiden kesken. 

Keskiarvoissa esiintyy eroja ainoastaan työolojen 
suhteen, jonka osalta Helsingin yliopiston tulosten 
keskiarvo oli hieman parempi kuin koko yliopistokou-
lutuksen. Tämä osa-alue käsitti mm. työtilat ja työvä-
lineet, arvion työpaikan varmuudesta ja lisäksi jak-
samisesta ja energisyydestä. Kaikilla muilla osa-
alueilla Helsingin yliopiston ja koko yliopistokoulutuk-
sen keskiarvot ovat hyvin samankaltaiset. 
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Kuvaaja 11  Työilmapiiri-indeksien keskiarvot verrattaessa Helsingin yliopiston ja muiden yliopistojen 
henkilökunnan antamia vastauksia 
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HY2008

Yliopistokoulutus 2008

 
 
Sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työterveys-
huolto 

Sairauden aiheuttamia poissaoloja oli vuonna 2008 
yhteensä 47 921 päivää eli 131 henkilötyövuotta. 
Henkilötyövuosista rekisteröityjen sairauspoissaolo-
jen osuus oli 1,7 % eli 6,2 työpäivää henkilötyövuotta 
kohden, saman verran kuin vuonna 2007. 

Sairauspoissaolojen kesto oli keskimäärin 4,6 työ-
päivää. Kaikista sairaustapauksista 76 % oli 1-3 päi-
vän pituisia poissaoloja. Vuotuisen kokonaistyöajan 
piirissä olevan opetushenkilöstön lyhytaikaisten sai-
rauspoissaolojen tilastointi ei ole kattavaa. Sairaus-
poissaolojen seurantaa tehostettiin ja pitkillä sairaus-
lomilla olleiden terveystarkastuksia ja niihin liittyviä 
toimenpiteitä lisättiin vuonna 2008. 

Poissaolopäivien lukumääriä tarkasteltaessa eniten 
pitkäaikaisia, yli 4 päivää kestäviä, sairauspoissaolo-
ja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, seu-

raavaksi eniten oli hengitystiesairauksia ja mielenter-
veysongelmista johtuvia sairauksia. Lyhyet, 1-3 päi-
vän poissaolot ovat henkilön itsensä ilmoittamia ja 
niistä poissaolon syitä ei kerätä. 

Työtapaturmista aiheutui 1 501 poissaolopäivää 
(1369 päivää vuonna 2007) ja niiden aiheuttama 
poissaolo kesti keskimäärin 10 päivää. Kaikista työ-
tapaturmista 71 % oli tuki- ja liikuntaelimistöön koh-
distuvia tapaturmia kuten murtumia, venähdyksiä ja 
ruhjeita. Työmatkalla tapahtui 36 % kaikista vuonna 
2008 rekisteröidyistä työtapaturmista. Myös eläinten 
hoito- ja tutkimustilanteissa aiheutui ruhjeita, haavoja 
ja murtumia sekä laboratorio- ja siivoustöissä pisto-
tapaturmia tai roiskeita silmiin. 

Työterveyshuollon kustannukset nousivat hieman 
edellisvuodesta ja olivat 322 euroa henkilöä kohden 
vuonna 2008 (316 euroa vuonna 2007). 

 

Taulukko 52  Sairauspoissaolot vuosina 2006-2008 

 2006 2007 2008 
sairauspoissaolot, työpäivää / henkilötyövuosi 6,3 6,2 6,2 
sairauspoissaolojen pituus, työpäivää / tapaus 5,2 4,9 4,6 
1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista 74 % 75 % 76 % 

 

Työsuojelu 

Työsuojelutoimikunta nimesi tärkeimmiksi painopis-
tealueikseen henkisen työsuojelun ja riskien arvioin-
nin yliopiston työpaikoilla. 

Työsuojelupäällikkö jatkoi laitosjohtajien informointia 
laitosten riskienarvioinnin päivittämiseksi ja yhdessä 

muun työhyvinvointiyksikön kanssa tehosti työsuoje-
luvaltuutettujen kanssa tehtävää yhteistyötä mm. 
henkisen työsuojelun alueella. Työsuojeluvaltuutetut 
osallistuivat myös työterveyshuollon tekemille työ-
paikkaselvityskäynneille.  

Työsuojelu osallistui Paluumuutto peruskorjattuihin 
tiloihin –hankkeeseen yhdessä työterveyslaitoksen, 
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yliopiston teknisen toimialan ja työterveyshuollon 
kanssa työsuojelurahaston tuella. Kehittämishank-
keessa kuvattiin toimintamalli erityisesti vaikeiden 
sisäilmakohteiden peruskorjaustoiminnan tueksi. 
 
Kuntoutus ja eläkkeelle siirtyminen 

Yliopiston järjestämille kuntoutus- tai kuntoutuksen 
seurantajaksoille osallistui 94 henkilöä vuonna 2008 
ja ammatillisen kuntoutuksen työkokeiluihin 12 henki-
löä. Yliopisto osallistui myös yhteistyössä Kuntoutus-
säätiön kanssa määräaikaisissa työsuhteissa työs-
kenteleville toteutettavaan kuntoutuskokeiluun. Tä-
män kuntoutuksen selvitysjaksolle osallistui 26 hen-
kilöä, joista osa jatkoi varsinaisessa kuntoutuksessa. 

Vanhuuseläkkeelle jäi 104 henkilöä vuonna 2008 (80 
henkilöä vuonna 2007). Eläkkeelle siirtymisen keski-
ikä oli 64,7 vuotta, mikä on korkeampi kuin vuonna 
2007 (64,2 vuotta). Valtiolla eläkkeelle siirtymisen 
keski-ikä oli 61,1 vuotta. Varhennetulle vanhuuseläk-
keelle jäi 5 henkilöä (17 henkilöä vuonna 2007) ja 
osa-aikaeläkkeelle 20 henkilöä (31 henkilöä vuonna 
2007). Työkyvyttömyydestä johtuvia uusia var-
haiseläkkeitä ja kuntoutustukia oli yhteensä 35, eli 
vähemmän kuin edellisvuonna (40). Näistä osa-
aikaisia oli 16 kpl. Merkittävimpiä syitä työkyvyttö-
myyseläkkeisiin olivat tänäkin vuonna tuki- ja liikun-
taelimistön ja mielenterveyden ongelmat. 
 

1.5.4 Henkilöstön kehittäminen 
 
Henkilöstön kehittäminen on asiantuntijaorgani-
saation keskeinen väline osaamisen ylläpitämi-
sessä ja suuntaamisessa. Strategian toteutumista 
vahvistetaan harkitulla henkilöstön kehittämisellä 
ja koulutuksella. Yliopiston uudistuessa muutos-
tarpeet osaamisessa ovat yhä moninaisempia. 
Henkilöstökoulutuksella tuetaan henkilöstöä koh-
taamaan muutoksista aiheutuvia haasteita.  

Henkilöstön kehittämisen painopistealueina olivat 
johtamis- ja esimiestyön tukeminen ja hallintotyön 
vahvistaminen. Näihin teemoihin liittyen järjestet-
tiin puolet kaikesta koulutus- ja kehittämisyksikön 
tarjoamasta henkilöstökoulutuksesta. Kehittämis-
työssä tuettiin yliopistoyhteisöä perehdyttämis- ja 
kehityskeskustelukäytäntöjen vahvistamisessa. 
Erityisesti kehityskeskustelut nostettiin yhdessä 
tiedekunnassa kehittämisen kohteeksi. 

Henkilöstön kehittäminen nähtiin edelleen toimiva-
na välineenä henkilöstön valmistamisessa ja tu-
kemisessa oletettuihin muutoksiin. Kehittämistyös-
sä korostui asiantuntijaverkostojen toiminnan 
käynnistäminen ja niiden tukeminen. Henkilöstö-
koulutuksen tietojärjestelmän käytön laajenemista 
tuettiin. Uusien käyttäjien toimintaa vahvistettiin 
perustamalla säännöllisesti kokoontuva verkosto, 
jossa käsiteltiin tietojärjestelmän käyttöön liittyviä 
asioita ja kehittämistarpeita. Myös yliopiston henki-
löstökoulutusta tarjoavat tahot kutsuttiin koolle ja 
pohdittiin henkilöstökoulutuksen työnjakoa, koulu-
tustarjonnan selkiyttämistä ja näkyvyyttä sekä 

koulutuksen saatavuutta. Henkilöstökoulutuksen 
toimijoiden yhteistyö käynnistettiin toiminnan kehit-
tämiseksi. 

Henkilöstökoulutus  

Henkilöstökoulutuksen tarkoituksena on tarjota 
taitoja ja osaamista akateemisesta työstä ja työ-
ympäristöstä nouseviin vaatimuksiin. Henkilöstö-
koulutuksen tarpeet ovat laaja-alaiset sisältäen 
mm. esimiestyön osaamisen kehittämisen, hallin-
nollisen osaamisen kehittämisen, tutkimustyön 
tuen, erilaisten työvälineiden käytön osaamisen 
sekä kielitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen.  

Voimassa olevaa strategiaa toteutettiin painottaen 
esimiestyöhön liittyvää henkilöstökoulutusta. Kan-
sainvälisen henkilöstön hallinto- ja esimiestyön 
tukemiseksi järjestettiin englanninkielistä esimies-
työtä tukevaa koulutusta. Esiintymis- ja vuorovai-
kutuskoulutusta tarjottiin monipuolisesti muistaen 
TV- ja radioesiintymisen kehittäminen. Perehdyt-
tämiseen liittyvää koulutusta tarjottiin edelleen. 
Tietotekniikkakoulutuspalvelut ostettiin yhdeltä 
toimittajalta, jonka koulutuksiin osallistuneet olivat 
tyytyväisiä sekä koulutusten sisältöihin että toteu-
tuksiin. Kielipalveluilta hankittiin erityisesti henki-
löstölle suunniteltua kielikoulutusta, josta saatiin 
kiittävää palautetta. Suhteellisesti eniten oli tarjolla 
hallintotyön kehittämiseen liittyvää koulutusta ku-
ten esittelijätoimintaan, työsuhteisiin, vuosilomiin 
ja amanuenssin työhön liittyvää koulutusta.  

Valtionkonttorin Kaiku-hankkeen tukemana orga-
nisoitiin hallinnon rakenteellista kehittämistä tuke-
vaa koulutusta amanuensseille, osastosihteereille 
ja tietotekniikkaosaston uusille lähiesimiehille. 
Kvestuurin kampuspalveluhenkilöstölle suunnitel-
tiin ja toteutettiin asiakaspalvelu- ja tiimikoulutuk-
set sekä tiiminvetäjien koulutuskokonaisuus. Kou-
lutuksissa valmennettiin osallistujia erilaisiin toi-
mintamalleihin haastavissa vuorovaikutustilanteis-
sa ja selkeytettiin tiiminvetäjien roolia. Kaikissa 
koulutuksissa otettiin huomioon muutosten tuomat 
haasteet sekä organisaation että yksilön näkökul-
masta. Tavoitteena oli vahvistaa työntekijöiden 
ammatti-identiteettiä. Myös tietoutta yliopistouudis-
tuksen etenemisestä lisättiin. Koulutusten tärkeä-
nä antina pidettiin oman työnkuvan tarkentumista, 
tiedon saamista uudistuksista, yhteishengen luo-
mista ja toisiin tutustumista. 

Vuonna 2008 koulutus- ja kehittämisyksikön järjes-
tämässä henkilöstökoulutuksessa oli henkilöstö-
koulutuksen tietojärjestelmän mukaan 3019 osal-
listumiskertaa. Kokonaisiksi henkilötyöpäiviksi 
muutettuna henkilöstökoulutuksissa oltiin 2938 
työpäivää. Koulutuksiin osallistui 1719 eri henki-
löä, joista naisia oli 74 % ja miehiä 26 %. Koulu-
tus- ja kehittämisyksikkö järjesti 102 tilaisuutta 
vuonna 2008. Koulutustilaisuuden keskimääräinen 
osallistujamäärä oli 30 henkilöä / tilaisuus. Keski-
tetysti järjestetyn henkilöstökoulutuksen kokonais-
kustannukset olivat 219 649 euroa, keskimäärin 
73 euroa osallistumiskertaa kohti.  
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1.5.5  Tasa-arvon edistäminen ja syr-
jinnän ehkäisy 

Helsingin yliopiston tavoitteena on olla edelläkävijä 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. 
Tasa-arvo ja ihmisten moninaisuus koetaan yliopis-
tossa voimavaraksi, joka rikastuttaa toimintaa ja luo 
hyvinvointia. Yliopistolla on tasa-arvosuunnitelma ja 
syrjinnän vastainen suunnitelma.  Yliopisto on myös 
laatinut ohjeen epäasiallisen kohtelun ja häirinnän 
ehkäisemiseksi. Tasa-arvotyötä yliopistossa valmis-
telee, toteuttaa ja arvioi tasa-arvotoimikunta ja henki-
löstö- ja lakiasiain osastolla toimiva tasa-arvovas-
taava. Yliopiston yksiköihin on nimetty tasa-arvo-
yhdyshenkilöt.  

Vuonna 2008 yliopiston Maikki Friberg -tasa-
arvopalkinto myönnettiin valtiotieteiden tohtori Jukka 
Lehtoselle, joka on toiminut pitkäjänteisesti ja tulok-
sekkaasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi. Lehtonen on 
tutkimuksillaan ja julkaisuillaan tuottanut yhteiskun-
nallisesti tärkeää uutta tietoa seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjen kohtelusta ja ongelmista työelämäs-
sä ja koulutuksessa sekä vaikuttanut aktiivisesti ai-
hepiirin käsittelyyn yliopisto-opetuksessa. Hän on 
myös esimerkillisen aktiivisesti esitellyt tutkimustu-
loksiaan niin yliopistossa kuin sen ulkopuolella. 

Vuodelle 2008 jaettiin rahoitusta tasa-arvoa edistä-
viin hankkeisiin yliopiston tiedekunnille ja laitoksille 

yhteensä 30 000 euroa ja 25 000 euroa koko yliopis-
ton esteettömyyshankkeeseen. Tasa-arvotoimikunta 
arvioi vuonna 2008 kyselyn avulla tasa-arvohank-
keiden vaikutusta yliopiston tasa-arvotilanteeseen. 
Tasa-arvohankkeita toteuttaneet tiedekunnat ja lai-
tokset kokivat hankerahan enimmäkseen positiivi-
seksi keinoksi viedä tasa-arvotyötä eteenpäin. Jois-
sakin yksiköissä koettiin, että ilman erillistä rahoitus-
ta työ ei olisi käynnistynyt. Hankkeilla on ollut vaiku-
tusta yksiköiden tasa-arvotoimintaan myös hankkeen 
jälkeen. Hankkeissa luodut toimintatavat ovat joissa-
kin tapauksissa jääneet pysyviksi käytännöiksi, kun 
hankkeen jälkeen yksikköön on esim. tehty tasa-
arvosuunnitelma. Hankkeissa luoduista hyvistä käy-
tännöistä on myös tiedotettu niin, että muutkin yksi-
köt voivat niistä hyötyä.  

Säännöllisin väliajoin toteutettavat työhyvinvointi-
kyselyt tuottavat tietoa yliopiston tasa-arvotilantees-
ta. Vuonna 2008 tiedekunnissa, laitoksissa ja hallin-
non yksiköissä tehtyjen ilmapiirikyselyiden mukaan 
henkilöstö oli melko tyytyväistä sukupuolten tasa-
arvon toteutumiseen työyhteisössä. Naisten ja mies-
ten välillä ei ollut suurta eroa tasa-arvon toteutumi-
sen kokemisessa. Sekä naiset että miehet olivat 
keskimäärin melko tyytyväistä uralla etenemiseen, 
mahdollisuuteen yhdistää työ ja yksityiselämä ja 
oikeudenmukaiseen kohteluun työssä sekä esimies-
ten että työtovereiden taholta.  

Kuvaaja 12  Vuonna 2008 tehtyjen työhyvinvointikyselyiden tasa-arvotilannetta käsittelevät vastaukset 
sukupuolen mukaan jaoteltuina, keskiarvot 
 

0 1 2 3 4 5

Mahdollisuus yhdistää työ- ja yksityiselämä

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä

Oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työtovereiden
taholta

Uralla eteneminen ja sen tukeminen työyhteisössä

Palkkauksen oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu
työyhteisössä esimiesten ja johdon taholta

Nainen

Mies

 
(1=erittäin tyytymätön, 2=tyytymätön, 3=ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4=tyytyväinen, 5=erittäin tyytyväinen) 
 
Yliopiston tavoite on palvelujen, toimintojen ja tilojen 
kehittäminen saavutettaviksi riippumatta niiden käyt-
täjän henkilökohtaisista ominaisuuksista, oli kysees-
sä sitten pysyvä tekijä kuten vamma tai oppimisvai-
keus, tai tilapäinen kuten toipilasaika sairauden tai 
onnettomuuden jälkeen. Tämä koskee yhtä lailla 
yliopiston opiskelijoita, työntekijöitä ja eri syistä yli-

opistolla vierailevia. Yliopiston esteettömyystyössä 
keskityttiin toteuttamaan aikaisempien vuosien selvi-
tyshankkeen antamia suosituksia. Esteettömyystyötä 
vietiin eteenpäin aktiivisesti tiedottamalla ja koulut-
tamalla sekä tekemällä esteettömyyskartoituksia 
esim. kirjastoissa.  
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1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Rahoituksen rakenne 

Määrärahat 

Vuoden 2008 voimavaroina opetusministeriö kohdisti 
Helsingin yliopistolle yhteensä 305 milj. euroa.  Pe-
rusrahoituksen ja tuloksellisuusrahoituksen yhteen-
laskettu summa vuonna 2008 oli 289,1 milj. euroa 
joka vastaa 3,9 % kasvua verrattuna vastaavaan 
lukuun vuonna 2007. Määrärahan kasvu johtui koko-
naan uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaisista 
palkankorotuksista. Hankerahoitus pysyi suurin piir-
tein samalla tasolla kuin vuonna 2007.  

Yliopiston sisäisessä resurssien jaossa saaduista 
määrärahoista 54 % jaettiin yliopiston omalla mallilla, 
24 % kohdennettiin tilakustannuksiin, 10 % hankkei-

siin ja tutkijakouluihin, 9 % valtakunnallisiin tehtäviin 
ja yhteiskunnallisiin palvelutehtäviin sekä 3 % jaettiin 
tuloksellisuuden mukaan. Valtakunnallisten tehtävien 
ja hankkeiden rahoitus ohjattiin suoraan opetusmi-
nisteriön määrittelemiin kohteisiin. Ministeriön tulok-
sellisuuden perusteella kohdentamasta rahasta noin 
puolet jaettiin edelleen samoilla tuloskriteereillä ja 
toinen puoli jaettiin mallilla. Tilakustannuksiin tarkoi-
tetut määrärahat jaetaan tiedekunnille ja osin laitok-
sille. Nämä maksavat käyttämistään tiloista vuokraa 
tekniselle osastolle, joka vastaa tiloihin kohdistuvista 
kustannuksista. Tiedekunnille mallilla jaettu välillisillä 
kustannuksilla vähennetty nettomääräraha oli yh-
teensä 111,5 milj. euroa.  Tämän lisäksi tiedekunnille 
jaettiin 8,8 milj. euroa palkankorotuksiin..  

 

Taulukko 53  Yliopiston kokonaismenot 2006-2008 (milj. €) 

  
2006 2007 2008

%-
osuus 
2008 

muutos 
07 - 08 

% 
            
 OPM:n budjettirahoitus 326 340 362 64,4 7,0 
 Toimintamenot ja yliopistolaitok-
sen 311 312 335 59,6 7,4 
 yhteiset menot           
 Kansalliskirjasto   13 13 2,3 5,5 
 Harjoittelukoulut 15 15 14 2,5 -1,5 
            
 Täydentävä rahoitus 176 186 187 33,3 0,8 
 Suomen Akatemia 45 47 49 8,7 3,5 
 Tekes 11 11 10 1,8 -7,1 
 Muu julkinen 32 32 34 6,0 5,7 
 Muu kotimainen  33 35 39 6,9 11,6 
 Yliopiston omat varat 28 31 30 5,3 -2,4 
 EU-rahoitus  21 22 17 3,0 -21,9 
 Ulkomainen  6 7 7 1,2 4,2 
 Kansalliskirjasto - 1 1 0,2 - 
           
 Senaatti-kiinteistöt 15 20 13 2,3 -36,7 
            
 Yhteensä 517 546 562 100,0 3,2 

 

Määrärahojen käyttö 

Helsingin yliopiston kokonaismenot olivat 562 milj. 
euroa vuonna 2008. Menot kasvoivat edellisestä 
vuodesta 3,2 %. Budjettirahoituksen käyttö nousi 7 
% lähinnä johtuen palkkakustannusten noususta. 
Varsinaisen täydentävän rahoituksen käyttö jäi sa-
malle tasolle kuin 2007. Näin ollen täydentävän ra-
hoituksen osuus kokonaismenoista laski 33 %:iin (34 
% v. 2007). Suomen Akatemia on edelleen merkittä-
vin yksittäinen rahoituslähde ja vastaa neljännekses-
tä yliopiston täydentävästä rahoituksesta. Muu koti-

mainen rahoitus on kasvanut viidellä miljoonalla eu-
rolla viime vuoteen verrattuna. Osa kasvusta johtuu 
säätiöiden lisääntyneestä rahoituksesta. Suomen 
molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) toiminta lähti 
varsinaisesti käyntiin 2008 ja säätiöiden osuus insti-
tuutin rahoituksesta on merkittävä. EU-rahoituksen 
osuus on laskenut viime vuoteen verrattuna. Varsi-
nainen EU-tutkimusrahoitus on kasvanut mutta ra-
kennerahastojen rahoitusosuus on pudonnut yli nel-
jällä miljoonalla eurolla. EU-tutkimusrahoitus tulee 
lähivuosina kasvamaan merkittävästi, koska 7. pui-
teohjelman myönnöt Helsingin yliopistolle ovat jo yli 
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30 milj. euroa. Yliopiston rahastojen varojen käyttö 
perustoimintojen rahoitukseen on pysynyt suurin 
piirtein viime vuoden tasolla. Rakennustoiminnan 
tasainen väheneminen on jättänyt rahastoille mah-

dollisuuden tukea yliopistolle tärkeitä alueita. Senaat-
ti-kiinteistöjen kanssa solmitun peruskunnostussopi-
muksen volyymi laski viidellä miljoonalla. 

 

Taulukko 54  Menot kululajeittain 2008 (milj. €  ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja) 

  2007 2008

 Henkilöstömenot 297,1 322,6
 Koneet, laitteet, kalusteet, atk-ohjelmistot 13,0 16,4
 Tilakustannukset 91,9 91,3
 Muut menot 113,9 102,7
 Yhteensä 515,9 533,0

 

Henkilöstömenojen osuus yliopiston kokonaisme-
noista oli 60 % ja budjettirahoitteisista menoista 63 
%, kun otetaan mukaan KOTA -luokituksen mukai-
sesti tilakustannuksiin sisällytetyt 11,4 milj. euron 
henkilöstökulut. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 8,6 
% edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkojen yleisko-
rotusten vaikutus oli n. 4 %. Kustannusnousuun vai-
kutti myös UPJ:n aikaistaminen. Henkilötyövuosien 
määrä on myös kasvanut.  

Tilakustannukset näyttävät olevan samalla tasolla 
kuin vuonna 2007. Tilakulut kohdennetaan tiedekun-
nille ja laitoksille perusrahoituksen yhteydessä. Tila-
kustannusjärjestelmät eivät pysty toistaiseksi koh-
dentamaan yhteisrahoitteisen toiminnan tilakuluja 
luotettavasti jatkuvasti kokoaan muuttaville tutkimus-
projekteille. Kohdennus tulisi hoitaa yleiskustannus-
veloituksilla, mutta rahoittajat ovat toistaiseksi suos-
tuneet aivan liian pieniin yleiskustannusprosentteihin. 

Laitehankintoihin on käytetty enemmän rahaa kuin v. 
2007. Tiedekunnat ovat itse käyttäneet omia siirtyviä 
määrärahojaan laitteisiin ja yliopisto toteutti laajan 
laitehaun syksyllä 2008 jolloin jaettiin 2 milj. euroa 
laitehankintoihin. Edellisenä vuonna järjestettiin vas-
taava laitehaku ja osa 2007 päätetyistä hankinnoista 
on toteutettu vuonna 2008. 

Muut menot ovat vähentyneet. 5 milj. euroa selittyy 
sillä, että tilastoista on v. 2008 poistettu läpimenoerä, 
joka ei ole yliopiston omia menoja. Vuoden 2007 
luvussa vastaava erä on mukana. Henkilöstömeno-
jen raju kasvu ja panostaminen laitehankintoihin on 
vaikuttanut muiden menojen laskuun. Uuden palkka-

järjestelmän aiheuttamiin lisäkustannuksiin ei ole 
saatu lisää rahoitusta, mikä on rajoittanut taloudellis-
ta liikkumavaraa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa solmi-
tun peruskunnostussopimuksen volyymin lasku nä-
kyy myös tässä luvussa. 

 

Siirtyneet määrärahat 

Vuodelle 2008 siirtyi määrärahoja yhteensä 81,2 milj. 
euroa. Vuoden 2007 lopussa tiedekunnilla olleita 
liian suuria siirtyviä määrärahoja leikattiin konsistorin 
päätöksen mukaisesti rehtorin käyttöön 3,2 milj. eu-
roa vuoden 2008 alussa. Vuoden 2008 aikana tiede-
kuntien ja erillisten laitosten siirtyvät määrärahat 
kääntyivät pääosin laskuun ja siirtyvien kokonais-
määrä vuoden lopussa oli 75,9 milj. euroa. 

Yleisiä toimintamenoja siirtyvistä rahoista oli 67,4 
milj. euroa. Tämä on 12 % yliopiston kokonaisrahoi-
tuksesta ja 18,6 % budjettirahoituksesta. Euromää-
räisesti siirtyvät toimintamäärärahat laskivat edelli-
sestä vuodenvaihteesta vain 1,4 milj. euroa. Merkit-
tävin syy tähän oli kasvanut liiketaloudellisen mak-
sullisen toiminnan ylijäämä, joka oli vuoden 2008 
lopulla ennen yleiskustannusveloituksia 4 milj. euroa 
suurempi kuin vuotta aiemmin.  

Käyttäytymistieteellistä tiedekuntaa lukuun ottamatta 
siirtyvien määrä aleni tiedekunnissa, muutamissa 
varsin merkittävästikin. Rahaa käytettiin mm. uuden 
palkkausjärjestelmän käyttöönoton aikaistamisen 
aiheuttamiin lisäkuluihin ja laitekannan uusimiseen. 
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Kokonaismenot koulutusaloittain 

Taulukko 55  Yliopiston kokonaismenot koulutusaloittain vuosina 2006-2008 
(milj. €  ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja)  

  2006 2007 2008 

 Koulutusala 
Budjetti-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus Yhteensä

Budjetti-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus Yhteensä 

Budjetti-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus Yhteensä 

 Teologinen 5,6 2,0 7,6 5,8 1,8 7,6 5,9 2,2 8,1
 Humanistinen 29,3 8,4 37,7 30,1 8,5 38,6 32,5 7,7 40,2
 Kasvatustieteellinen 18,1 2,5 20,6 18,4 2,4 20,8 18,6 3,2 21,8
 Yhteiskuntatieteellinen 17,2 8,3 25,5 17,7 8,5 26,2 18,6 9,3 27,9
 Psykologia 2,8 3,2 6,0 2,9 3,9 6,8 3,6 3,0 6,6
 Oikeustieteellinen 7,8 2,0 9,8 8,2 2,5 10,7 8,5 2,6 11,1
 Luonnontieteellinen 49,3 32,2 81,5 52,1 35,0 87,1 54,6 35,1 89,7
 Maatalous-
metsätieteellinen 22,5 12,0 34,5 24,2 11,5 35,7 26,1 11,4 37,5
 Lääketieteellinen 32,9 26,8 59,7 34,5 29,2 63,7 36,9 30,5 67,4
 Hammaslääketieteellinen 3,7 0,4 4,1 3,4 0,4 3,8 3,8 0,3 4,1
 Eläinlääketieteellinen 13,8 6,1 19,9 12,8 6,6 19,4 13,7 9,2 22,9
 Farmasia 5,4 3,8 9,2 6,1 3,9 10,0 7,0 3,8 10,8
 Erittelemätön 102,7 82,7 185,4 95,2 90,3 185,5 105,1 79,8 184,9

 Yhteensä 311,1 190,4 501,5 311,4 204,5 515,9 334,9 198,1 533,0

 

Budjettirahoitteiset menot ovat kehittyneet eri koulu-
tusaloilla eri tavalla. Erityisesti lääke- ja luonnontie-
teellisillä aloilla on investoitu normaalia enemmän 
laitteisiin. Tiedekunnat ovat käyttäneet omia säästö-
jään investointeihin. Yliopisto on myös myöntänyt 
keskitettyä laitehankintarahaa. Täydentävän rahoi-
tuksen menoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-
toksia viime vuoteen verrattuna. Suurin muutos on 
tapahtunut erittelemättömien osalta. Senaatti-yhtiön 

ja EU rakennerahastojen volyymien lasku näkyy juuri 
tässä ryhmässä. Muilla aloilla muutokset ovat suh-
teellisen pieniä eikä merkittäviä vaihteluja rahoitus-
lähteiden välillä ole havaittavissa. Koulutusalojen 
osuus kokonaiskustannuksista oli 348,1 milj. euroa 
eli 65,3 %. Loppuosa oli erillisten laitosten ja tukiyk-
siköiden kustannuksia. 

 
 
Täydentävä rahoitus koulutusaloittain  

Taulukko 56  Täydentävä rahoitus koulutusaloittain 2008 
(milj. €  ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja)  

Koulutusala Suomen 
Akatemia Tekes Muu 

julkinen 
Muu koti-
mainen 

Yliop. 
omat 
varat  

EU rahoitus Muu ulko-
mainen Yhteensä 

 Teologinen 1,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 2,2
 Humanistinen 4,5 0,0 0,9 0,8 1,0 0,1 0,4 7,7
 Kasvatustieteellinen 0,6 0,3 1,1 0,5 0,4 0,3 0,0 3,2
 Yhteiskuntatieteellinen 4,1 0,3 1,6 1,7 0,8 0,2 0,6 9,3
 Psykologia 1,0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,9 0,0 3,0
 Oikeustieteellinen 1,1 0,0 0,5 0,6 0,3 0,0 0,1 2,6
 Luonnontieteellinen 15,1 5,8 3,0 4,3 2,2 3,5 1,2 35,1
 Maatalous-metsätieteellinen 4,4 0,5 1,7 2,8 0,8 0,9 0,3 11,4
 Lääketieteellinen 7,1 1,1 6,6 7,4 1,0 4,7 2,6 30,5
 Hammaslääketieteellinen 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3
 Eläinlääketieteellinen 1,5 0,4 0,6 5,7 0,4 0,5 0,1 9,2
 Farmasia 1,0 0,4 0,3 1,1 0,1 0,8 0,1 3,8
 Erittelemätön  6,8 1,2 16,8 25,9 22,3 5,4 1,4 79,8

 Yhteensä 48,8 10,2 33,5 51,5 29,8 17,3 7,0 198,1
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Taulukko 57  Täydentävän rahoituksen osuus 
kokonaisrahoituksesta koulutusaloittain 2008 
(Ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja) 
 

Koulutusala % 

 Teologinen 27,0 
 Humanistinen 19,2 
 Kasvatustieteellinen 14,6 
 Yhteiskuntatieteellinen 33,2 
 Psykologia 45,7 
 Oikeustieteellinen 23,6 
 Luonnontieteellinen 39,1 
 Maatalous-
metsätieteellinen 30,4 
 Lääketieteellinen 45,3 
 Hammaslääketieteellinen   9,1 
 Eläinlääketieteellinen 40,3 
 Farmasia 35,8 
 Erittelemätön  43,2 

 Yhteensä 37,2 

Kaikilla koulutusaloilla Suomen Akatemia on Helsin-
gin yliopiston merkittävin täydentävän rahoituksen 
lähde. Vuonna 2008 yliopiston tutkimusryhmät käyt-
tivät Akatemian rahoitusta kaikkiaan 48,8 milj. euroa. 
Kasvu edellisestä vuodesta oli 3,2 %. Suurimmillaan 
Akatemian osuus täydentävästä rahoituksesta oli 
teologisella alalla, 64 %, ja pienin eläinlääketietees-
sä, 16 %. 

Luonnontieteellisellä alalla Tekes on merkittävä ra-
hoittaja, 16,5 %. Tekesin rahoitus oli vuonna 2008 
10,2 milj. euroa. Muu julkinen rahoitus on ministeri-
öiden ja kuntien rahoitusta. Siitä merkittävä osa koh-
distuu erillisille laitoksille, mm. koulutus- ja kehittä-
miskeskus Palmenialle, Verifinille ja kirjastoille. 

Muu kotimainen rahoitus on pääosin säätiöiden ja 
yritysten rahoitusta. Säätiöt ovat merkittäviä lääketie-
teen ja eläinlääketieteen rahoittajia. Yritysrahoituk-
sesta 13 milj. euroa kohdistuu teknisen osaston pe-
ruskorjaustoimintaan. Muu kotimainen rahoitus nousi 
4 milj. eurolla. 

Yliopiston rahastojen panos perustoimintojen rahoit-
tajana on selvästi kasvanut viime vuosina. Osa ra-
hoituksesta tuloutetaan valtion toimintamenoihin, 
mikä aiheuttaa tilastollisia ongelmia. Yllä olevassa 
taulukossa tämä osuus on kohdennettu teknisen 
osaston käyttöön. Yliopiston rahastojen varoilla yllä-
pidetään mm. erillisiä laitoksia, kirjastoja ja tutkimus-
asemia. Lisäksi rahoitetaan eri alojen tutkimusta. 
Yliopiston rahastojen rahoitus oli 30 milj. euroa.  

EU-rahoituksen osuus täydentävästä rahoituksesta 
on merkittävä lääketieteellisellä ja luonnontieteellisel-
lä alalla sekä Palmenian toiminnassa. Tutkimusra-
hoitus kasvoi 1,6 milj. eurolla mutta toisaalta raken-
nerahastojen osuus laski yli 6 miljoonalla. Näin ollen 

EU-rahoitus kokonaisuudessaan laski n. 5 milj. eurol-
la.  

Muu ulkomainen rahoitus on lähinnä ulkomaisten 
säätiöiden ja julkisten organisaatioiden rahoitusta, 
jolla on merkitystä etenkin lääketieteellisellä alalla, 
mutta myös luonnontieteissä ja erillisissä laitoksissa. 
Ulkomaisen rahoituksen osuus täydentävästä rahoi-
tuksesta on edelleen vaatimaton, 3,5 %.  

Yliopiston hallinnoimat rahastot 

Helsingin yliopiston taseeseen sisältyy neljän rahas-
ton varat. Rahastojen yhteenlasketut varat vuoden 
2008 lopussa ovat 4,6 milj. euroa. Rahastot ovat 
stipendirahastoja. Rahastoista kaksi on niin pieniä, 
että ne eivät jakaneet apurahoja. Jubileumsfonden 
jakoi 1200 euroa stipendejä. Rahastoista ainoa mer-
kittävä on Elli Sunisen ja Rachel Trobergin stipendi-
rahasto. Se jakoi vuonna 2008 apurahoja ja maksoi 
palkkioita ja matkakorvauksia kaikkiaan 238.069,06 
euroa. Sijoitusmarkkinoiden huonon kehityksen 
vuoksi rahaston sijoitusten arvoa jouduttiin kirjaa-
maan alas 0,4 milj. euroa ja taseen loppusumma 
vuoden lopussa oli 4,5 milj. euroa (vuoden 2007 
lopussa 5,0 milj. euroa). 

Rahaston varoja hoitaa ja tuoton käytöstä päättää 
hoitokunta, jonka yliopiston konsistori nimittää.  
 

1.6.2 Talousarvion toteutuminen 
Helsingin yliopiston budjettirahoitus kertomusvuonna 
oli 316 milj. euroa. Määräraha oli 7,2 % suurempi 
kuin vuonna 2007. Harjoittelukouluille osoitettiin 15,1 
milj. euroa ja Kansalliskirjastolle 13,5 milj. euroa. 
Yliopistolaitoksen yhteisiin menoihin osoitettiin 2,8 
milj. euroa eli 1,7 milj. euroa vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. Määräraha pieneneminen kohdistui 
lähinnä tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoimintaan. 
Muiden hallinnonalojen Helsingin yliopistolle osoit-
tamat määrärahat ilman arvonlisäveromenoja olivat 
yhteensä 1,7 milj. euroa. Määrärahoja siirtyi seuraa-
valle vuodelle yhteensä 75.9 milj. euroa, josta toimin-
tamenomäärärahaa 75,8 milj. euroa.  

 

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma 
Helsingin yliopiston toiminnan tuotot olivat kertomus-
vuonna 158,6 milj. euroa eli kokonaistuotot pysyivät 
lähes samana kuin edellisenä vuonna. Maksullisen 
toiminnan tuotot kasvoivat noin 1,3 milj. ja vastaa-
vasti muun toiminnan tuotot laskivat noin 1,4 milj. 
euroa. 

Toiminnan kokonaiskulut olivat 553,3 milj. euroa. 
Tämä on 4,7 % enemmän kuin vuonna 2007. Henki-
löstökulut olivat 350,4 milj. euroa, jolloin kasvua 
edellisvuoteen oli 27,6 milj. euroa eli 8,6 %. Henki-
löstökuluja nosti päätös maksaa uuden palkkausjär-
jestelmän mukaiset tavoitepalkat kertomusvuonna 
täysimääräisinä eli noin vuoden alkuperäistä suunni-
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telmaa nopeammin. Lisäksi kertomusvuodelle sattui 
kaksi työehtosopimusten mukaista palkkojen koro-
tusta. Myös tehdyt henkilötyövuodet lisääntyivät 
hieman. Vuokrakulut olivat 65,1 miljoonaa euroa eli 
2,4 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Tämä joh-
tuu lähinnä indeksikorotuksista. Aineiden ja tarvik-
keiden ostot pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä 
vuotena ollen 32,5 milj. euroa. Sen sijaan palvelujen 
ostot laskivat 6,4 milj. euroa. Tämä selittyy pääsään-
töisesti kiinteistöjen perusparannustoiminnan volyy-
min laskulla. Tämä toiminta laski edellisvuoden poik-
keuksellisen korkeasta volyymista takaisin normaalil-
le tasolle. Muut kulut kasvoivat 2,6 milj. euroa vuo-
desta 2007 eli lähes 15 %. Tätä selittää elektronisen 
aineiston käyttöoikeusmaksujen 2 milj. sekä matkus-
tuspalvelukulujen 0,6 milj. euron kasvu.  

Tilikauden kulujäämä oli 423,8 milj. euroa. Tämä on 
28,1 milj. euroa eli 7,1 % enemmän kuin vuotta ai-
emmin.  

1.6.4 Tase 
Aineellisten hyödykkeiden tasearvo pysyi samalla 
tasolla kuin edellisenä vuonna ollen 41,5 milj. euroa.  
Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin kasvoivat 

kuitenkin 3 milj. euroa ollen yhteensä 14,9 milj. eu-
roa. Kalustamisen tasearvo oli 4 milj. euroa eli se 
laski hiukan. Kalustamiseen käytettiin kuitenkin 0,3 
milj. euroa enemmän kuin vuonna 2007. Käyttö-
omaisuuden jaksotuksessa on noudatettu aiempien 
vuosien periaatteita. 

Muissa lyhytaikaisissa saamisissa siirtosaamiset pie-
nenivät merkittävästi. Tämä johtuu pääasiassa 630- 
tiliryhmän saamisten pienenemisestä. Tässä ryh-
mässä useiden projektien rahoituskausi päättyi ker-
tomusvuonna ja vielä edellisessä tilinpäätöksessä 
niihin kohdistui suuria saamisia useammalta vuodel-
ta. Kertomusvuonna on näihin saatu rahat. Lisäksi 
uusi rahoituskausi on käynnistynyt hitaasti. 

Kertomusvuoden kulut kasvoivat enemmän suhtees-
sa tuottoihin, jolloin kulujäämä kasvoi 28,1 milj. eu-
roa. Myös Valtion pääoma pysyi edelleen negatiivi-
sena ollen -9,3 milj. euroa. Rahastojen pääoma oli 
4,5 milj. euroa eli se pieneni 0,5 milj. euroa. 

Saadut ennakot kasvoivat 3,4 milj. euroa. Täydentä-
västä EU-rahoituksesta kertyi ennakkomaksuja 1,4 ja 
muusta täydentävästä rahoituksesta 2 milj. euroa 
edellistä vuotta enemmän. 

 
 

 

 



 81

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- 
ja vahvistuslausuma 

Sisäisen valvonnan tehokkuutta on arvioitu COSO – 
ERM viitekehystä soveltaen. Sisäisen valvonnan 
tilan arvioinnin pohjana on riskianalyysi ja johdon 
tilannearvioinnin lisäksi yliopiston laadunvarmistus-
järjestelmä sekä yliopiston konsistorin 10.5.2006 
hyväksymä Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjel-
ma 2007-2009. 

Yliopiston sisäinen tarkastus on haastatellut kaikkien 
tiedekuntien dekaaneja ja muuta henkilökuntaa sekä 
Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtoria 
sen arvioimiseksi, onko sisäinen valvonta asianmu-
kaista ja riittävää (riskianalyysi). Tiedekuntien sisäi-
sen valvonnan tilaa kartoittavissa systemaattisissa 
haastatteluissa arvioitiin ennalta määriteltyjen riskien 
toteutumisen todennäköisyydet ja riskien merkitykset 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yli neljästä-
kymmenestä arvioidusta riskistä noin kolmannes 
arvioitiin tasolle kohtalainen tai merkittävä riski ja 
loput tasolle vähäinen riski. Neljässä tiedekunnassa 
osa riskeistä arvioitiin myös kriittisiksi riskeiksi. Koko 
yliopiston tasolla arvioinnin yhteenvedossa ei nous-
sut esiin kriittisiä riskejä. Suurimmat riskit liittyivät 
läheisesti yliopiston johtamisjärjestelmään. Myös 
tietojärjestelmiin koettiin liittyvän kohtalaisen merkit-
täviä riskejä. Riskien haltuunottoa seurataan jatkos-
sa järjestelmällisissä riskianalyyseissä. 

Edellä olevaa taustaa vasten olemme arvioineet, 
täyttääkö yliopiston sisäinen valvonta ja siihen kuu-
luva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 
§:ssä säädetyt tavoitteet. Olemme todenneet, että 
kattavalla riskianalyysillä sekä riittävän tehokkaalla 
sisäisellä valvonnalla yliopisto on saavuttanut sille 
asetetut tavoitteet asianmukaisesti olennaisilta osin. 
Sisäisen valvonnan ymmärtäminen ja kehittäminen 
on ollut osin puutteellista, minkä vuoksi sen toteut-
taminen ja vastuut vaativat edelleen tehostamista. 

Vuoden 2008 aikana on palvelurakennetta kehitetty 
hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelman mukai-
sesti kehittämällä kampuspalvelukeskuksia, joihin 
tiedekuntien ja laitosten kanssa sovitulla tavalla on 
siirtynyt erityisesti taloushallinnon ja projektihallinnon 
sekä tietotekniikan tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilös-
töä. Muutosta on tuettu henkilöstölle järjestetyllä 
koulutuksella ja kehittämällä työvälineitä ja prosesse-
ja. Johtamista on vahvistettu tukemalla johtamistaito-
ja ja tuottamalla johtamista tukevia välineitä. Kam-
puspalvelukeskushanke vaatii kehittämisen tehosta-
mistoimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.  

Kehittämiskohteena on järjestelmällisen riskienhallin-
tatoiminnon käyttöönotto yliopistossa. Vuosittain 
järjestettävissä riskianalyyseissä tunnistetaan, arvi-
oidaan ja laaditaan konkreettiset toimintasuunnitel-
mat suurimpien riskien haltuunottamiseksi. Järjes-
telmällinen riskienhallinta tullaan ottamaan myös 
osaksi yliopiston johtamisjärjestelmää. Yliopiston 
tutkinnon uudistuksen odotetaan lyhentävän opinto-
jen läpimenoajan pituutta. Opintojen etenemisen 

seurantajärjestelmä on otettu asteittain käyttöön 
vuoden 2005 syksystä ja se on otettu täyteen käyt-
töön vuoden 2008 aikana. Koulutuksen kansainväli-
nen arviointi, jonka teemana oli opetustoiminnan 
johtaminen, on tehty vuonna 2008. Arvioinnissa tuo-
tiin esille yliopistotason vahvuuksia ja hyviä käytän-
teitä sekä runsaasti suosituksia (43). Tiedekunnilla 
nähtiin paljon vahvuuksia ja hyviä käytänteitä (122) 
ja suosituksia annettiin (67). Arviointiin osallistuivat 
kaikki tiedekunnat, kielikeskus ja Svenska Social- 
och kommunalhögskolan.  

Yliopiston oikeudellisen aseman muuttuminen aset-
taa haasteita, joihin on varauduttu asettamalla rehto-
rin päätöksellä 12 työryhmää, joihin kuuluu noin 100 
henkilöä eri henkilöstöryhmistä, valmistelemaan 
muutosta. 

Yliopiston laadunvarmistusprosessi on osa yliopiston 
toimintamallia, ja se tukee omalta osaltaan sisäistä 
valvontaa. 

 

1.8 Arviointien tulokset 

Arviointien toteutuksesta, tuloksista, niiden toteutumi-
sen seurannasta ja vaikutuksista raportoidaan toi-
minnoittain luvussa 1.4. 

Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi hy-
väksyttiin maaliskuussa. Auditoinnissa esille tulleet 
kehittämisehdotukset otetaan huomioon yliopiston 
strategiaa ja toimenpideohjelmia (koulutus, tutkimus, 
yhteiskunnallinen vuorovaikutus, henkilöstöpolitiikka 
sekä hallinto ja tukitoimet) laadittaessa. Tiedekunnat 
ja erilliset laitokset ottavat kehittämisehdotukset huo-
mioon laatiessaan omia tavoiteohjelmiaan. 

Koulutuksen johtamisen arviointi valmistui. Loppura-
portti julkaistiin alkuvuodesta 2009. 

 

 

1.9 Yhteenveto havaituista väärin-
käytöksistä 

Vuonna 2007 esillä ollut väärinkäytösepäily on käsi-
telty ja sen osalta on ryhdytty asianmukaisiin toimen-
piteisiin.  

Vuonna 2008 käynnistettiin eräisiin virkamatkoihin 
liittyvä sisäinen selvitys. 
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TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA V. 2008

Osaston, momentin ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu Toteuma
numero ja nimi Vuodelta 2008 Vuodelta Tilinpäätös- %

2007 (TA+LTA:t) 2008 Talousarvio

11. Verot ja veroluonteiset tulot 10 295 453,37 10 242 892,34 10 243 992,34 0,00 100,00
11.04.01. Arvonlisäverotulot 10 295 453,37 10 242 892,34 10 243 992,34 100,00

12. Sekalaiset tulot 435 129,83 0,00 490 833,79 490 833,79 -
12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 7 473,85 28 551,08 28 551,08 -
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 427 655,98 462 282,71 462 282,71 -

13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 195,20 0,00 1 195,20 1 195,20 -
13.03.01. Osinkotulot 1 195,20 1 195,20 1 195,20 -
Tuloarviotilit yhteensä 10 731 778,40 10 242 892,34 10 736 021,33 492 028,99 -

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu
nimi ja määrärahalaji vuodelta vuodelta käyttö siirto vuodelta Talousarvio- Edellisiltä Käytettävissä Käyttö Siirretty

2007 2008 2008 seuraavalle 2008 Tilinpäätös vuosilta vuonna 2008 vuonna 2008 seuraavalle
(TA+LTA:t) vuodelle siirtyneet (pl.peruutukset) vuodelle

24. Ulkoasianministeriön hallinnonala 179 810,21 34 823,24 34 823,24 0,00 34 823,24 0,00 118 275,36 153 098,60 141 660,35 11 438,25
24.01.19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 51 238,21 34 823,24 34 823,24 34 823,24 0,00 34 823,24 34 823,24

24.01.19.1. Ulkoasiainhallinnon arvonlisäveromenot 24 850,95 15 799,69 15 799,69 15 799,69 0,00 15 799,69 15 799,69
24.01.19.2. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot 22 734,45 12 856,83 12 856,83 12 856,83 0,00 12 856,83 12 856,83
24.01.19.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot 3 652,81 6 166,72 6 166,72 6 166,72 0,00 6 166,72 6 166,72

24.50.66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 128 572,00 - 118 275,36 118 275,36 106 837,11 11 438,25

27. Puolustusministeriön hallinnonala 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 318,55 3 318,55 0,00 0,00
27.10.21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 200,00 - 3 318,55 3 318,55

27.10.21.9. Muut toimintamenot 32 200,00 - 3 318,55 3 318,55

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 200,39 51 876,86 18 451,16 33 425,70 51 876,86 0,00 56 902,60 108 779,46 75 353,76 33 425,70
28.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5 200,39 1 876,86 1 876,86 1 876,86 0,00 1 876,86 1 876,86
28.40.20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 50 000,00 16 574,30 33 425,70 50 000,00 - 50 000,00 16 574,30 33 425,70
28.80.21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha2 v) - 30 000,00 30 000,00 30 000,00
28.80.24. Työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v) - 26 902,60 26 902,60 26 902,60

29. Opetusministeriön hallinnonala 405 169 808,36 405 131 819,02 332 095 170,84 73 020 595,20 405 115 766,04 16 052,98 102 204 460,77 507 336 279,79 431 484 534,22 75 812 559,39
29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 62 000,00 57 902,68 4 097,32 62 000,00 - 62 000,00 57 902,68 4 097,32

29.01.21.1.1. Eräät kansainvälisen yhteistyön menot 62 000,00 57 902,68 4 097,32 62 000,00 - 62 000,00 57 902,68 4 097,32
29.01.22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) - 21 349,78 21 349,78 15 875,10

29.01.22.5. Tietoyhteiskuntaohjelma - 21 349,78 21 349,78 15 875,10
29.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 423 112,80 31 158 096,42 31 158 096,42 31 158 096,42 0,00 31 158 096,42 31 158 096,42
29.10.20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 474 671,00 103 587,76 371 083,24 474 671,00 - 474 671,00 103 587,76 371 083,24
29.10.22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) - 2 691 556,74 2 691 556,74 2 684 601,20

29.10.22.1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta - 70 680,56 70 680,56 64 143,47
29.10.22.5. Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus - 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
29.10.22.6.Yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen - 140 493,73 140 493,73 140 092,77
29.10.22.7. Yliopistokeskusten kehittäminen - 480 382,45 480 382,45 480 364,96

29.10.25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 322 762,07 - 80 591,40 80 591,40 69 888,42
29.30.21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 710 000,00 112 894,06 597 105,94 710 000,00 - 710 000,00 112 894,06 597 105,94

29.30.21.1. Yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen sekä 
pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen tuotekehitystyö 665 000,00 75 024,26 589 975,74 665 000,00 - 665 000,00 75 024,26 589 975,74
29.30.21.3. Muu aikuiskoulutuksen kehittäminen 45 000,00 37 869,80 7 130,20 45 000,00 45 000,00 37 869,80 7 130,20

29.30.25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 213 400,00 - 29 560,46 29 560,46 29 560,46
29.40.20. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00
29.40.22. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 100 000,00 - 80 000,00 80 000,00 44 676,24 35 323,76
29.50.01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 315 937 000,00 248 475 006,05 67 461 993,95 315 937 000,00 - 315 937 000,00 248 475 006,05 67 461 993,95

29.50.01.1. Yleiset toimintamenot 315 862 000,00 248 461 020,59 67 400 979,41 315 862 000,00 - 315 862 000,00 248 461 020,59 67 400 979,41
29.50.01.2. Täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen 75 000,00 13 985,46 61 014,54 75 000,00 - 75 000,00 13 985,46 61 014,54

29.50.02. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 500 000,00 12 654 074,70 845 925,30 13 500 000,00 - 13 500 000,00 12 654 074,70 845 925,30
29.50.03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 119 478,60 14 331 460,63 788 017,97 15 119 478,60 - 15 119 478,60 14 331 460,63 788 017,97
29.50.20. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 2 828 873,00 963 892,09 1 864 980,91 2 828 873,00 - 2 828 873,00 963 892,09 1 864 980,91

Talousarvion määrärahojen Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
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29.50.20.1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta 1 658 873,00 715 001,89 943 871,11 1 658 873,00 - 1 658 873,00 715 001,89 943 871,11
29.50.20.7.Yliopistokeskusten kehittäminen 1 000 000,00 231 232,61 768 767,39 1 000 000,00 - 1 000 000,00 231 232,61 768 767,39
29.50.20.9.Yliopistolaitoksen rakenteellinen kehittäminen (EK) 170 000,00 17 657,59 152 342,41 170 000,00 - 170 000,00 17 657,59 152 342,41

29.50.21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 294 788 000,00 - 68 816 928,92 68 816 928,92 68 816 928,92
29.50.21.1. Yleiset toimintamenot 294 788 000,00 - 68 816 928,92 68 816 928,92 68 816 928,92

29.50.22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4 496 515,00 - 4 167 941,46 4 167 941,46 2 195 852,06 1 972 089,40
29.50.22.1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta 3 043 500,00 - 2 905 985,72 2 905 985,72 1 500 459,52 1 405 526,20
29.50.22.6.Yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen 353 015,00 - 349 340,82 349 340,82 201 858,51 147 482,31
29.50.22.7.Yliopistokeskusten kehittäminen 1 000 000,00 - 882 836,10 882 836,10 484 177,91 398 658,19
29.50.22.8. Lappeenrannan Huhtiniemessä ja sen lähialueilla 
sijaitsevien kalmistojen tutkimukset 100 000,00 - 29 778,82 29 778,82 9 356,12 20 422,70

29.50.23. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 277 000,00 - 596 176,39 596 176,39 596 176,39
29.50.24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 353 000,00 - 1 155 859,10 1 155 859,10 1 155 859,10
29.60.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 27 000 000,00 5 200 000,00 4 132 609,43 1 067 390,57 5 200 000,00 - 3 348 160,22 8 548 160,22 6 696 218,62 1 851 941,60

29.60.50.1. SA:n Tutkimusmäärärahat 27 000 000,00 5 200 000,00 4 132 609,43 1 067 390,57 5 200 000,00 - 3 348 160,22 8 548 160,22 6 696 218,62 1 851 941,60
29.60.53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen

edistämiseen (arviomääräraha) 20 112 772,67 20 021 200,00 20 006 042,76 20 006 042,76 15 157,24 20 021 200,00 20 006 042,76
29.60.53.01. SA:n käytettäväksi tutkimushankkeiden rahoittamiseen ja 
tieteellisen tutkimuksen edistämiseen 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00
29.60.53.07. Tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseen 
ja muihin tieteen tukemisesta aiheutuviin menoihin 112 772,67 21 200,00 6 042,76 6 042,76 15 157,24 21 200,00 6 042,76

29.69.25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) - 10 139,50 10 139,50 10 139,50
29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) - 21 206 196,80 21 206 196,80 21 206 196,80
29.90.50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja

 liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 83 245,82 100 500,00 99 604,26 99 604,26 895,74 100 500,00 99 604,26
29.90.50.08.2. Liikuntatieteellisiin tutkimusprojekteihin 29 999,99 44 500,00 43 604,26 43 604,26 895,74 44 500,00 43 604,26
29.90.50.12.2. Opetusministeriön käytettäväksi 53 245,83 0,00
29.90.50.13.2. Opetusministeriön käytettäväksi 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 56 000,00

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 377 779,68 417 006,43 373 628,84 17 944,33 391 573,17 25 433,26 9 860,63 426 867,06 383 119,49 18 040,97
30.01.22. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 54 000,00 38 100,71 15 899,29 54 000,00 - 54 000,00 38 100,71 15 899,29
30.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 374,43 374,43 374,43 0,00 374,43 374,43
30.30.20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 330 726,00 305 292,74 305 292,74 25 433,26 330 726,00 305 292,74

30.30.20.02. Muut menot 330 726,00 305 292,74 305 292,74 25 433,26 330 726,00 305 292,74
30.30.25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 280 048,00 0,00

30.30.25.2. Muut menot 280 048,00 0,00
30.40.50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 31 906,00 29 860,96 2 045,04 31 906,00 - 31 906,00 29 860,96 2 045,04
30.90.27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 94 000,00 - 9 860,63 9 860,63 9 490,65 96,64
30.90.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 731,68 0,00

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 604 519,18 2 030 129,54 1 940 608,11 0,00 1 940 608,11 89 521,43 0,00 2 030 129,54 1 940 608,11 0,00
32.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 796 075,32 796 075,32 796 075,32 0,00 796 075,32 796 075,32
32.10.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 604 519,18 0,00
38.80.51. Työllistämis-, koulutus ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 1 234 054,22 1 144 532,79 1 144 532,79 89 521,43 1 234 054,22 1 144 532,79

38.80.51.2.1. Palkkaukset 1 232 349,20 1 144 251,62 1 144 251,62 88 097,58 1 232 349,20 1 144 251,62
38.80.51.2.2. Muut menot 1 705,02 281,17 281,17 1 423,85 1 705,02 281,17

34. Työministeriön hallinnonala 873 005,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 188,29 0,00
34.06.51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 872 817,18 0,00

34.06.51.2.1. Palkkaukset 871 961,29 0,00
34.06.51.2.2. Muut menot 855,89 0,00

35. Ympäristöministeriön hallinnonala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,99 1 825,99 0,00 0,00
35.20.63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) - 1 825,99 1 825,99

Määrärahatilit yhteensä 407 242 323,29 407 665 655,09 334 462 682,19 73 071 965,23 407 534 647,42 131 007,67 102 394 643,90 510 060 298,99 434 025 275,93 75 875 464,31
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3 Tuotto- ja kululaskelma 

 
1.1.2008-

31.12.2008
1.1.2007-

31.12.2007 
  
Toiminnan tuotot  
Maksullisen toiminnan tuotot 58 389 217,18 57 060 768,14 
Vuokrat ja käyttökorvaukset 7 858 921,43 7 564 057,50 
Muut toiminnan tuotot 92 343 340,31 158 591 478,92 93 728 725,42 158 353 551,06
  
Toiminnan kulut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:  
   Ostot tilikauden aikana 32 536 465,82 32 259 040,02 
   Varastojen lis.(-)tai väh.(+ ) -292 463,09 5 693,49 
Henkilöstökulut 350 407 169,58 322 780 525,73 
Vuokrat 65 118 010,22 62 742 808,21 
Palvelujen ostot 59 677 701,56 66 097 306,12 
Muut kulut 20 026 742,64 17 403 080,17 
Valmistevarastojen lis.(-)tai väh.(+ ) 2 933,78 -26 566,93 
Valmistus omaan käyttöön -19 461,41 0,00 
Poistot 16 811 387,51 18 498 750,74 
Sisäiset kulut 9 020 525,62 -553 289 012,23 8 803 733,42 -528 564 370,97
  
Jäämä I -394 697 533,31  -370 210 819,91
  
Rahoitustuotot ja -kulut  
Rahoitustuotot 32 050,46 33 466,83 
Rahoituskulut -15 668,60 16 381,86 -20 007,06 13 459,77
  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
Satunnaiset tuotot 124 583,29 303 931,46 
Satunnaiset kulut -4 035,47 120 547,82 -1 405,11 302 526,35
  
Jäämä II -394 560 603,63  -369 894 833,79
  
Siirtotalouden tuotot ja kulut  
Tuotot:  
Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöil-
tä 1 258 991,09 1 334 305,22 
Muut tuotot 140 263,25 1 399 254,34 160 386,36 1 494 691,58
  
Kulut:  
Kotitalouksille 6 160 615,56 6 065 336,14 
Ulkomaille 173 570,58 -6 334 186,14 170 552,09 -6 235 888,23
  
Jäämä III -399 495 535,43  -374 636 030,44
  
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista  
Perityt arvonlisäverot 10 546 768,56 10 885 984,51 
Suoritetut arvonlisäverot -34 857 182,99 -24 310 414,43 -34 322 361,06 -23 436 376,55
  
Tilikauden kulujäämä -423 805 949,86  -398 072 406,99
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4 Tase 

  31.12.2008  31.12.2007 
V A S T A A V A A         
         
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT        
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET        
         
Aineettomat hyödykkeet         
Aineettomat oikeudet  885 654,14    857 257,17   
Muut pitkävaikutteiset menot  209 896,22  1 095 550,36  148 377,15  1 005 634,32
         
         
Aineelliset hyödykkeet         
Maa- ja vesialueet  2 573 243,33    2 573 243,33   
Rakennukset  464 392,76    796 466,57   
Rakennelmat  17 082,70    38 230,09   
Rakenteet  8 105,70    9 475,68   
Koneet ja laitteet  33 528 871,78    33 088 131,87   
Kalusteet  3 955 512,87    4 237 473,52   
Muut aineelliset hyödykkeet  654 336,97    397 873,09   

Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat  281 758,45  41 483 304,56  221 304,85  41 362 199,00
         
Käyttöomaisuusarvopaperit         
ja muut pitkäaikaiset         
sijoitukset         
         
Käyttöomaisuusarvopaperit  2 941 043,87   2 941 043,87  3 005 754,65   3 005 754,65
         
Käyttöomaisuus ja muut          
pitkäaikaiset sijoitukset          
yhteensä    45 519 898,79    45 373 587,97
         

VAIHTO- JA RAHOITUS-
OMAISUUS         
         
Vaihto-omaisuus         
Aineet ja tarvikkeet  377 263,23    89 451,26   
Valmiit tuotteet/ Tavarat  181 665,10  558 928,33  179 947,76  269 399,02
         
         
Lyhytaikaiset saamiset         
Myyntisaamiset  28 085 078,03    27 563 334,36   
Siirtosaamiset  11 958 505,80    18 071 120,58   
Muut lyhytaikaiset saamiset  1 245 209,56    860 015,49   
Ennakkomaksut  180 188,80  41 468 982,19  175 063,14  46 669 533,57
         

Rahat, pankkisaamiset ja 
muut rahoitusvarat         
Kassatilit  47 433,65    40 652,40   
Muut rahat ja pankkisaamiset 4 565 089,87   4 612 523,52  5 081 099,18   5 121 751,58
         
Vaihto- ja rahoitusomai-
suus         
yhteensä    46 640 434,04    52 060 684,17
         
V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä  92 160 332,83    97 434 272,14
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V A S T A T T A V A A  31.12.2008  31.12.2007 
         
         
         
OMA PÄÄOMA         
         
Valtion pääoma          
Valtion pääoma 1.1.1998 -14 513 270,93    -14 513 270,93   

Edellisten tilikausien pää-
oman muutos 13 898 420,98    29 760 968,91   
Pääoman siirrot 415 146 714,02    382 209 859,06   
Tilikauden kulujäämä -423 805 949,86  -9 274 085,79  -398 072 406,99  -614 849,95
         
Rahastojen pääomat         

Muut valtion rahastot ja lah-
joitetut varat 4 565 089,87  4 565 089,87  5 081 099,18   5 081 099,18
         
Oma pääoma yhteensä    -4 708 995,92    4 466 249,23
         
VIERAS PÄÄOMA         
         
Lyhytaikainen         
Valtion hoitoon jätetyt vieraat         
varat  134 029,84    127 741,36   
Saadut ennakot 28 695 011,79    25 249 679,47   
Ostovelat 11 040 130,76    11 957 449,06   
Tilivirastojen väliset tilitykset 7 719 233,19    8 107 607,45   
Edelleen tilitettävät erät 6 052 416,81    6 299 182,60   
Siirtovelat 36 885 605,24    35 289 985,18   
Muut lyhytaikaiset velat 6 342 901,12  96 869 328,75  5 936 377,79   92 968 022,91
         
Vieras pääoma yhteensä    96 869 328,75    92 968 022,91
         

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  92 160 332,83    97 434 272,14
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5 Liitetiedot 

 Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta   
          
          
          
          

1 Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion   
 toteumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskemaan ja taseeseen sekä niiden    
 vertailtavuuteen        
          
 Helsingin yliopiston budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia.    
          
          

2 Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat  
 sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi      
          
 Ostoreskontraan ennen 31.12.08 kirjatut ulkomaanrahan määräiset velat on kirjattu  
 tallennuspäivän kurssiin ja muutettu maksupäivän kurssiin kirjaamalla kurssierot.  
 Tammikuussa 2009 edelliseen vuoteen kohdistuneet ostovelat on kirjattu Suomen Pankin    
 noteeraamaan keskikurssiin 31.12.08 ja oikaistu maksupäivän kurssiin kirjaamalla kurssierot. 
 Muut kuin ostoreskontran kautta maksetut velat on kirjattu maksupäivän kurssiin.   
          

3 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät  
 sekä erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän  
 sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen     
          
 Ei olennaisia muutoksia tilivuoden aikana.      
          
          

4 Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä talousarviotulot ja -menot sekä   
 virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä    
          
 Ei merkitykseltään huomattavia eriä tilivuoden aikana.     
          
          

5 Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden 
 tietojen kanssa        
          
 Helsingin yliopiston tiedot ovat vertailukelpoisia .     
          
          

6 Selvitys  tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin   
 kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa      
          
 Helsingin yliopiston toiminnassa ei ole ollut olennaisia muutoksia.    
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu
nimi ja määrärahalaji vuodelta vuodelta käyttö siirto vuodelta Talousarvio- Edellisiltä

2007 2008 2008 seuraavalle 2008 Tilinpäätös vuosilta 
(TA+LTA:t) vuodelle siirtyneet

27.10.21. Puolustusvoimien toimintamenot Bruttomenot 28 881,45 0,00
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 0,00 0,00

Nettomenot 28 881,45 0 0,00 0,00 0,00 - 3 318,55

29.50.01. Yliopistojen toimintamenot Bruttomenot 0,00 385 863 936,51
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 0,00 137 388 930,46

Nettomenot 0,00 315 937 000 248 475 006,05 67 461 993,95 315 937 000,00 - 0,00

29.50.02. Kansalliskirjaston toimintamenot Bruttomenot 0,00 13 902 173,50
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 0,00 1 248 098,80

Nettomenot 0,00 13 500 000 12 654 074,70 845 925,30 13 500 000,00 - 0,00

29.50.03. Harjoittelukoulujen toimintamenot Bruttomenot 0,00 14 647 555,50
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 0,00 316 094,87

Nettomenot 0,00 15 119 479 14 331 460,63 788 017,97 15 119 478,60 - 0,00

29.50.21. Yliopistojen toimintamenot Bruttomenot 359 846 944,14 0,00
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 133 875 873,06 0,00

Nettomenot 225 971 071,08 0 0,00 0,00 0,00 - 0,00

29.50.23. Kansalliskirjaston toimintamenot Bruttomenot 14 022 544,56 0,00
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 1 341 720,95 0,00

Nettomenot 12 680 823,61 0 0,00 0,00 0,00 - 0,00

29.50.24. Harjoittelukoulujen toimintamenot Bruttomenot 13 310 930,52 0,00
(siirtomääräraha 2 v) Bruttotulot 111 632,62 0,00

Nettomenot 13 199 297,90 0 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Talousarvion määrärahojen Siirt
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 
    
   
 Helsingin yliopistolla ei ole arviomäärärahan ylityksiä tilivuonna 2008. 
 

======================================================================= 

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat     

     
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi.     Peruutettu 
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.  
    

Tilijaottelu Yhteensä 

    
27. Puolustusministeriön hallinnonala  3 318,55 
2007   3 318,55 
27.10.21.9 Muut toimintamenot   3 318,55  
     
29. Opetusministeriön hallinnonala  23 133,20 
2006   12 430,22 
29.01.22.5 Tietoyhteiskuntaohjelma   5 474,68  
29.10.22.1 Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta   6 537,09  
29.10.22.6 Yliopistojen aikuiskoul kehittäminen   400,96  
29.10.22.7 Yliopistokeskusten kehittäminen   17,49  
2007    10 702,98 
29.10.25 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen   10 702,98  
     

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala    273,34 
2006    273,34 
30.90.27 Yhteistutkimukset   273,34  
     

35. Ympäristöministeriön hallinnonala    1 825,99 
2006    1 825,99 
35.20.63.3 Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheut-
tamista vahingoista 

   1 825,99   

Pääluokat yhteensä    28 551,08 
2006    14 529,55 
2007    14 021,53 
 
======================================================================= 

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely   
   
  2008 2007
      
Henkilöstökulut 286 442 475,58 264 382 905,58
    Palkat ja palkkiot 285 355 257,56 263 752 061,94
    Lomapalkkavelan muutos 1 087 218,02 630 843,64
   
Henkilösivukulut 63 964 694,00 58 397 620,15
     Eläkekulut 51 863 987,48 46 752 790,28
     Muut henkilösivukulut 12 100 706,52 11 644 829,87
Yhteensä 350 407 169,58 322 780 525,73
   
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 95 702,60 78 982,69
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
ja niiden muutokset      
       
       
Poistosuunnitelma on laadittu 1.1.1998.       
Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden  
taloudellisen käyttöiän mukaisina  tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta hankintakuukauden alusta  
lukien. Poistot kirjataan kuukausittain laskettuna 1/12 edellisen tilikauden menojäännösten perusteella   
arvioiduista vuotuisista poistoista ja korjataan tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisiksi.    
Vähäiset käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1000 €, on kirjattu vuosikuluiksi.   
Noudatamme Valtiokonttorin  määräystä 2/03/98 4.6.1998.     
        
Omaisuus- Omaisuusryhmä Poisto-  Poisto- Vuotuinen Jäännös-  

tili   menetelmä aika v. poisto % arvo %  
1120 Ostetut atk-ohjelmistot tasapoisto 4 25 0  
1122 Tekijänoikeudet tasapoisto 5 20 0  
1140 Itse valmistetut atk-ohjelmistot    tasapoisto 4 25 0  
1149 Muut pitkävaikutteiset menot         tasapoisto 5 20 0  
1200 Maa-alueet ei poisteta 0 0 0  
1201 Peltoalueet ei poisteta 0 0 0  
1220 Asuinrakennukset tasapoisto 40 2,5 0  
1221 Toimistorakennukset tasapoisto 40 2,5 0  
1223 Varastorakennukset tasapoisto 15 6,67 0  
1229 Muut rakennukset                          tasapoisto 40 2,5 0  
122901 Muiden rakennusten koneet ja laitteet tasapoisto 10 10 0  
1230 Rakennelmat tasapoisto 7,5 13,33 0  
1240 Tierakenteet tasapoisto 20 5 0  
125001 Autot tasapoisto 5 20 0  
125002 Kuorma-autot  tasapoisto 7 14,29 0  
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet  tasapoisto 5 20 0  
1251 Tutkimusalus Saduria tasapoisto 20 5 0  
1253 Raskaat työkoneet tasapoisto 15 6,67 0  
1254 Kevyet työkoneet tasapoisto 5 20 0  
125501 Atk-päälaitteet  tasapoisto 4 25 0  
125502 Henkilökohtaiset tietokoneet          tasapoisto 4 25 0  
125503 Tietoliikennelaitteet tasapoisto 6 16,67 0  
125509 Muut atk-laitteet tasapoisto 4 25 0  
1256 Toimistokoneet ja laitteet tasapoisto 5 20 0  
1257 Puhelinkeskukset ja viestintälaitteet  tasapoisto 6 16,67 0  
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet   tasapoisto 5 20 0  
125901 Laboratoriolaitteet tasapoisto 5 20 0  
125902 Autoklaavit (1269)                   tasapoisto 10 10 0  
1260 Muut tutkimuslaitteet tasapoisto 5 20 0  
126901 Valvonta- ja turvajärjestelmät          tasapoisto 5 20 0  
126902 Kiinteistönhoitokoneet                   tasapoisto 5 20 0  
126903 Kulunvalvontalaitteet tasapoisto 5 20 0  
126909 Muut koneet ja laitteet                  tasapoisto 5 20 0  
1270 Toimistokalusteet tasapoisto 5 20 0  
1279 Muut kalusteet tasapoisto 5 20 0  
1280 Taide-esineet, ei kansallisomaisuutta  ei poisteta 0 0 0  
128901 Muut aineelliset hyödykkeet              tasapoisto 5 20 0  
128902 Eläimet tuotantokäyttöön ei poisteta 0 0 0  
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Liite 7: Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden  
 pitkävaikutteisten menojen muutokset    
        
 Hankintameno sisältää kaikki kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika 
 ei tilikauden alussa ollut vielä loppunut, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu. 
        
        
    Aineettomat Aineelliset Käyttöomaisuus- Yhteensä €
    hyödykkeet hyödykkeet arvopaperit  ja  
      muut pitkäaikaiset  
      sijoitukset  
        
    liite 7 / 2 liite 7 / 3 liite 7 / 4  
        
Hankintameno 1.1.2008  8 536 355,54 204 433 507,68 3 005 754,65 215 975 617,87
Lisäykset    763 153,89 17 288 057,21 153,21 18 051 364,31
Vähennykset   -711 760,56 -22 580 177,89 -64 863,99 -23 356 802,44
Hankintameno 31.12.2008  8 587 748,87 199 141 387,00 2 941 043,87 210 670 179,74
        
Kertyneet poistot 1.1.2008  -7 530 721,22 -163 071 333,58 0,00 -170 602 054,80
Vähennysten kertyneet       
poistot     598 725,59 21 664 385,99 0,00 22 263 111,58
Tilikauden suunnitelman      
mukaiset poistot   -560 202,88 -16 251 134,85 0,00 -16 811 337,73
Tilikauden suunnitelmasta      
poikkeavat poistot   0,00 0,00 0,00 0,00
        
Kertyneet poistot 31.12.2008  -8 090 924,10 -179 322 468,43 0,00 -187 413 392,53
Arvonkorotukset   0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 rek  1 095 550,36 41 483 304,56 2 941 043,87 45 519 898,79
Tasearvo 31.12.2008   -1 095 550,36 -41 483 304,56 -2 941 043,87 -45 519 898,79
 pyöristys   0,00 0,00 0,00 0,00
        
        
        
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavia poistoja ei ole tehty.    
Tilikautena ei ole tehty arvonkorotuk-
sia.     
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Liite 7 / 2   Käyttöomaisuus    
       
   Aineettomat hyödykkeet    
       
       

   Aineettomat  
Muut pitkävai-

kut- Ennakkomaksut  Yhteensä €
   oikeudet teiset menot ja keskeneräiset  
     hankkeet  
   1120-1122 1140-1149 1191 1120-1191
       
       
Hankintameno 1.1.2008 5 839 972,28 2 696 383,26 0,00 8 536 355,54
Lisäykset   514 848,89 148 305,00 100 000,00 763 153,89
Vähennykset  -598 060,56 -13 700,00 -100 000,00 -711 760,56
Hankintameno 31.12.2008 5 756 760,61 2 830 988,26 0,00 8 587 748,87
       
Kertyneet poistot 1.1.2008 -4 982 715,11 -2 548 006,11 0,00 -7 530 721,22
Vähennysten kertyneet      
poistot   585 025,59 13 700,00 0,00 598 725,59
Tilikauden suunnitelman     
mukaiset poistot  -473 416,95 -86 785,93 0,00 -560 202,88
Tilikauden suunnitelmasta     
poikkeavat poistot  0,00 0,00 0,00 0,00
       
Kertyneet poistot 
31.12.2008 -5 456 132,06 -2 634 792,04 0,00 -8 090 924,10
Arvonkorotukset  0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 rek 885 654,14 209 896,22 0,00 1 095 550,36
Tasearvo 31.12.2008  -885 654,14 -209 896,22 0,00 -1 095 550,36
 pyöristys ero 0,00 0,00 0,00 0,00
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Liite 7 / 3        
        
   Käyttöomaisuus    
        
   Aineelliset hyödykkeet    
   Maa-ja  Rakennukset Rakennelmat Rakenteet Koneet ja 
   vesialueet    laitteet 
        
   1200-1201 1220-122901 1230 1240 125001-126909
        
Hankintameno 1.1.2008 2 573 243,32 1 464 777,21 815 481,11 27 399,50 175 680 898,57
Lisäykset   0,00 0,00 0,00 0,00 14 572 210,04
Vähennykset  0,01 -351 018,78 -388 320,19 0,00 -8 544 212,65
Hankintameno 31.12.2008 2 573 243,33 1 113 758,43 427 160,92 27 399,50 181 708 895,96
        
Kertyneet poistot 1.1.2008 0,00 -668 310,64 -777 251,02 -17 923,82 -142 592 766,70
Vähennysten kertyneet       
poistot   0,00 93 792,40 388 320,19 0,00 8 470 216,05
Tilikauden suunnitelman      
mukaiset poistot  0,00 -74 847,43 -21 147,39 -1 369,98 -14 057 473,53
Tilikauden suunnitelmasta      
poikkeavat poistot  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
Kertyneet poistot 
31.12.2008 0,00 -743 158,07 -798 398,41 -19 293,80 -156 650 240,23
Arvonkorotukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 rek 2 573 243,33 464 392,76 17 082,70 8 105,70 33 528 871,78
Tasearvo 31.12.2008  -2 573 243,33 -464 392,76 -17 082,70 -8 105,70 -33 528 871,78
 pyöristys  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    
    
    
    

   Kalusteet 
Muut aineelli-

set Ennakkomaksut  Yhteensä €
    hyödykkeet ja keskeneräiset   
     hankkeet   
   1270-1279 1280-1289 1294-1299  1200-1299
        
Hankintameno 1.1.2007 22 877 514,93 772 888,19 221 304,85  204 433 507,68
Lisäykset   1 749 339,60 325 124,39 641 383,18  17 288 057,21
Vähennykset  -12 707 332,21 -8 364,49 -580 929,58  -22 580 177,89
Hankintameno 31.12.2007 11 919 522,32 1 089 648,09 281 758,45  199 141 387,00
        
Kertyneet poistot 1.1.2007 -18 640 066,30 -375 015,10 0,00  -163 071 333,58
Vähennysten kertyneet       
poistot   12 703 692,86 8 364,49 0,00  21 664 385,99
Tilikauden suunnitelman      
mukaiset poistot  -2 027 636,01 -68 660,51 0,00  -16 251 134,85
Tilikauden suunnitelmasta      
poikkeavat poistot  0,00 0,00 0,00  0,00
        
Kertyneet poistot 
31.12.2007 -20 667 702,31 -443 675,61 0,00  -179 322 468,43
Arvonkorotukset  0,00 0,00 0,00  0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 rek 3 955 512,87 654 336,97 281 758,45  41 483 304,56
Tasearvo 31.12.2007  -3 955 512,87 -654 336,97 -281 758,45  -41 483 304,56
 pyöristys  0,00 0,00 0,00  0,00
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Liite 7 / 4   Käyttöomaisuus    
       
   Käyttöomaisuusarvopaperit    
   ja muut pitkäaikaiset sijoitukset   
       
   Käyttöomaisuusarvopaperit  Yhteensä €
       
Hankintameno 1.1.2008 3 005 754,65   3 005 754,65
Lisäykset   153,21   153,21
Vähennykset  -64 863,99   -64 863,99
Hankintameno 31.12.2008 2 941 043,87   2 941 043,87
       
Kertyneet poistot 1.1.2008 0,00   0,00
Vähennysten kertyneet      
poistot   0,00   0,00
Tilikauden suunnitelman     
mukaiset poistot  0,00   0,00
Tilikauden suunnitelmasta     
poikkeavat poistot  0,00   0,00
       
Kertyneet poistot 
31.12.2008 0,00   0,00
Arvonkorotukset  0,00   0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2008  2 941 043,87   2 941 043,87
Tasearvo 31.12.2008  -2 941 043,87   -2 941 043,87
 pyöristys  0,00   0,00
       
       
Tilikautena ei ole kertynyt poistoja eikä ole tehty arvonalennuksia.   
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Liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut 
     
     
Rahoitustuotot     Muutos   
  2008 2007 2008-2007  

Korot euromääräisistä saamisista 30855,26 32271,22 -1415,96  

Osingot 1195,20 1195,20 0,00  

Rahoitustuotot yhteensä 32050,46 33466,42 -1415,96  
   
Rahoituskulut     Muutos   
  2007 2006 2007-2006  

Korot euromääräisistä veloista 15668,60 19930,63 -4262,03  

Rahoituskulut yhteensä 15668,60 19930,63 -4262,03  
   
Netto 16381,86 13535,79 2846,07  

 

 

======================================================================= 

 

 

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 
      
      
      
      
      
 Helsingin yliopisto ei ole antanut lainoja tilivuonna 2008.  
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Liite 10:  Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset    
       
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit 
       
    31.12.2008       31.12.2007
  Kappale-  

määrä
Kirjanpitoarvo Omistus-

osuus %
Saadut 
osingot  

  Kirjanpitoarvo

    
Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja 
osuudet  418 224,97

1 
195,20  482 935,75

    

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd 200 336 375,85 28,6   336 375,85

Inarin kunnan Yhteismetsä 149,4 40 203,64
1 

195,20  40 203,64

Luottokunta 3 252,27   252,27

Osuuskunta Jalostuspalvelu, Pro Agria 20 200,00   200,00

Osuuskunta Tuottajain Maito  41 193,21   60 153,99

Osuuskunta Maito-Aura  0,00   45 750,00

    

Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet  2 522 818,90   2 522 818,90

Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli 150 2 522 818,90 39,1   2 522 818,90
           

Osakkeet ja osuudet yhteensä  2 941 043,87
1 

195,20  3 005 754,65
 

======================================================================= 

 

Liite 11:  Taseen rahoituserät ja velat    
        
31.12.2008 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
 Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli  
  1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta   
        
Vastaavien rahoituserät        

Rahat,pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 4 612 523,52 0,00 0,00
4 612 

523,52

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 4 612 523,52 0,00 0,00
4 612 

523,52

        
31.12.2008 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
 Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli  
  1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta   
Vastattavien rahoituserät        
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 134 029,84 0,00 0,00 134 029,84
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 134 029,84 0,00 0,00 134 029,84
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Liite 12:  Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut    
    
    
    
Vastuusitoumukset    
    
€ tai sanallinen selitys    Muutos  
  31.12.2008 31.12.2007 2008-2007

Muut vastuut 
    Vuokrasopimukset *) 487 544 007,37 380 408 241,42 107 135 765,95

Yhteensä 487 544 007,37 380 408 241,42 107 135 765,95
    
*) Tilivirastolla on lisäksi toistaiseksi voimassaolevia vuokrasopimuksia, jotka ovat todennäköisesti  voimassa yli neljä vuotta ja 
joiden arvo on yli 5 milj. euroa.    
    
    
Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut  
    
Vuokrasopimukset       
    
 Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
        
    
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset yhteensä  50 801 445,00

    Määräaikaiset sopimukset 
 

 32 054 662,00
    Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset   18 746 783,00

                                                                  

 

======================================================================= 

 

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
  
  
Rahaston nimi Varat Varat  Käyttötarkoitus
  31.12.2008 31.12.2007    
  
Kotitalousopettajaopiston   
muistorahasto 8 783,77 8 178,69 stipendien jakaminen 
  
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin  
stipendirahasto 4 511 734,31 5 029 180,26 stipendien jakaminen 
  
S. Törnqvistin stipendirahasto 3 139,01 2 998,70 stipendien jakaminen 
  
Jubileumsfonden 41 432,78 40 741,53 stipendien jakaminen 
 
       
Yhteensä 4 565 089,87 5 081 099,18  
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Liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
      
      
Nimi Taseen loppusumma tai      

varojen määrä  
Organisaation toiminta-alue 
tai varojen käyttötarkoitus 

          
Rahastot      
      
Helsingin yliopiston rahastot 507 597 440,60  yliopiston perustehtävien tukeminen 
      
      
      
Säätiöt      
      
Helsingin yliopiston tiedesäätiö     
(Helsingin yliopiston 350-
vuotissäätiö) 15 170 409,49  Nuorten tieteenharjoittajien tutkimus- 
    työn tukeminen ja edistäminen 
      
      
Eläinlääketieteen Tutkimuksen Tuki-   Eläinlääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen 
säätiö  3 512 956,44  sekä käytännön eläinlääkinnän tukeminen 
      
      
Helsingin yliopistomuseon säätiö 148 279,21  Helsingin yliopiston kulttuurihistoriallisesti 
    ja taidehistoriallisesti arvokkaan omaisuuden, 
    vanhojen tutkimusvälineiden, huonekalujen, 
    taideteoksien ja valokuvakokoelman hoitami- 
    nen. Aineiston kerääminen, tutkiminen, 
    julkistaminen ja tieteen, tutkimuksen ja  
    yliopistolaitoksen historiaan liittyvän aineiston 
    näytteille asetttaminen. 
      
J.A. Palménin muistosäätiö 41 523,48  Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla  
    tehtävän tieteellisen toiminnan ja luonnon- 
    suojelun  edistäminen  
      
Kumpulan liikuntahallisäätiö 3 569 012,17  Liikuntahallin omistaminen 
      
      
      
Yhdistykset      
      
Yliopistollisen Eläinsairaalan Ystävät 
ry 68 348,31  Eläinsairaalan toiminnan tukeminen 
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Liite 15: Velan muutokset 
   
   
   
   
 Helsingin yliopistolla ei ole valtionvelkoja tilivuonna 2008 

 

 

======================================================================= 

 

 

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio     
        
 
        
    
   
 Helsingin yliopistolla ei ole valtionvelkoja tilivuonna 2008   
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Liite 17:  Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 
 
Liite 17/ 1       
       
Menomomentin käyttö pääryhmityksestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen  
       
       
Momentti       LKP-ryhmä   Euroa 
         TV 610 
295001 Yliopistojen toimintamenot        
           
Talousarviossa päätetty momentin käyttö-         
tarkoituksen laajennus:          
            
            
Määrärahaa saa käyttää myös yliopistojen       
opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille myönnettävien       
tutkimusta ja koulutusta edistävien apurahojen       
maksamiseen sekä opiskelijoille opintoihin liittyvän       
harjoittelun järjestämiseen.          
   apurahat   82 Siirtotalouden kulut 4 854 897,16
            
   korkeakouluharjoittelu 12 Aineelliset hyödykkeet 406,44
      40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 630,16
      41 Henkilöstökulut 491 619,51
      43 Palvelujen osotot 652 771,87
      45 Muut kulut 472,83
      49 Sisäiset kulut 793 821,43
      82 Siirtotalouden kulut 2 790,00
          1 942 512,24
            
Määrärahaa saa käyttää myös yliopistojen toimin-       
taan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmak-       
suista ja rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen       
maksamiseen    45 Jäsenmaksut ulkomaille 188 077,76
      82 Siirtotalouden kulut 137 669,95
          325 747,71
            
         7 123 157,11
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Liite 17/ 2       
       
Menomomentin käyttö pääryhmityksestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen  
       
       
Momentti       LKP-ryhmä   Euroa 
            
295003 Harjoittelukoulujen toimintamenot     TV 610 
              
Talousarviossa päätetty momentin käyttö-        
tarkoituksen laajennus:         
           
Määräraha saa käyttää myös oppilasavustuksista       
aiheutuvien menojen sekä maksullisen kouluruo-       
kailun tarjoamisesta henkilökunnalle ja opetus-       
harjoittelijoille aiheutuvien menojen maksamiseen.       
           
   oppilasavustuksista        
   aiheutuneet menot 43 Palvelujen ostot 24 932,63
           
           
   maksullisen kouluruokai-       
   lun tarjoamisesta henkilö-       
   kunnalle ja opetushar-       
   joittelijoille aiheutuneet     
   menot       58 140,84
           
            83 073,47
       
Henkilökunnan ja opetusharjoittelijoiden ruokailun kustannukset on laskettu kertomalla keskimääräisen aterian hinta  
myytyjen aterioiden lukumäärällä.     

 
======================================================================= 

Liite 17/ 3       
       
Työ- ja elinkeinoministeriö     
       
Venäjän velkakonversiosopimukset 2006-2008    
30 milj. USD:n velkakonversio (32.30.63 II LTA 2006)    
       
       
Hankinta- Sopimus Sopimus Toimitettu Toimitettu Kirjanpidossa lkp 
sopimuk- nro summa  2007 2008 euroina debet /kredit 
sen pvm   USD USD USD   4529 / 6099 

             
20.2.2007 50-0701/052279 600 000,00 420 000,00   303 540,00 2007 

  Kansalliskirjasto           
       180 000,00 123 462,00 2008 
             
             

Yht.   600 000,00 420 000,00 180 000,00 427 002,00   
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