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ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI

Yliopisto/ Ammattikorkeakoulu

Helsingin yliopisto

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys)
Terveystieteiden maisterin tutkinto (120 op), Magisterexamen i hälsovetenskaper, Master of Health Sciences
Terveystieteiden tohtorin tutkinto, Doktorsexamen I hälsovetenskaper, Doctor of Health Sciences

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa
täydessä laajuudessaan

Sisäänotto 30 uutta opiskelijaa/vuosi
Täysi laajuus: kokonaismäärä 60 maisteriopiskelijaa/vuosi

Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi)
Edellytykset koulutuksen aloittamiselle ovat riittävät resurssit toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi joko
OKM:n lisärahoituksella tai Helsingin yliopiston sisäisellä lisärahoituksella lääketieteelliselle tiedekunnalle.
Resurssoinnin synergiahyötyjä tuottaa jo olemassa olevan valtiotieteellisen tiedekunnan hallinnoiman sotemaisteriohjelman koulutustarjonta. Tiedekunnat kartoittavat yhteistyön potentiaalin: yhtenä vaihtoehtoisena
toteutustapana terveystieteiden maisterikoulutukselle on muodostaa siitä olemassa olevan koulutusohjelman
terveystieteiden opintosuunta, joka on oma hakukohteensa.
Koulutuksen käynnistämiseksi ja läpiviemiseen tarvitaan yksi terveyshallintotieteen professuuri sekä kaksi yliopistoopettajaa. Professori antaa opetusta terveydenhuollon hallinnossa ja johtamisessa sekä hoitotieteessä, ohjaa
tutkielmia sekä johtaa ja kehittää opintokokonaisuutta. Yliopisto-opettajia tarvitaan opintojen koordinointiin sekä
kliinisen hoitotieteen (johtamis)opintojen tarjoamiseen. Opetuksen resursointi saatanee osittain järjestymään
sisäisillä järjestelyillä, mutta vaatii mainittujen resurssien lisäksi tuekseen muita sisäisiä järjestelyjä. Hallinnollisesta
näkökulmasta tarvitaan kolme henkilöä (3 htv) koulutuksen ja siihen liittyvän opiskelijavalinnan toteuttamiseksi (mm.
koulutussuunnittelija, opintoneuvoja ja valintasuunnittelija/-sihteeri). Lisäksi HY:n on mahdollista työstää sisäisesti
saatavissa olevia synergiaetuja yliopiston muista koulutusohjelmista ja niiden tarjoamista opinnoista yli
tiedekuntarajojen.
HY:n lisäksi HUS pystyy järjestämään sekä maisterin tutkielmien ohjausta että harjoittelumahdollisuuksia
opiskelijoille. Erikoislääkärikoulutuksessa tarjotaan lähijohtajakoulutusta, joka tarjoaa mahdollisuuden
moniammatilliseen, lääkäreiden ja terveystieteiden maisteriopiskelijoiden yhteiseen koulutukseen. Tilojen osalta
koulutus pystytään toteuttamaan olemissa olevilla tilaresursseilla.

Helsingin yliopisto
28.9.2021
Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) kannattaa terveystieteiden maisterin tutkintoon tähtäävän
opetuksen käynnistämistä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Metropolialueen merkitys on ratkaiseva koko Suomen menestymisen kannalta, mikä tulee ottaa huomioon alueen
koulutustarjonnan kehittämisessä. Yliopistojen koulutusvastuusääntelyllä turvataan riittävä asiantuntijoiden
alueellinen tarjonta yhteiskunnan eri aloille. Kliinisen hoitotieteen johtamisen toiminnan kehittämiselle tulee suuria
paineita väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen lisääntyessä. Näiden muutosten hallinta edellyttää johtotehtävissä,
ml. kliinisen hoitotieteen johtamisen parissa toimivilta, yliopistollista ylempää korkeakoulututkintoa. Kliinisen
hoitotieteen johtamisen ml. palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen tulee perustua tieteelliseen tietoon sekä
syvälliseen substanssin, menetelmien ja kokonaisuuksien hallintaan.
Terveystieteiden maistereiden saatavuuden tulee olla yhdenveroisesti turvattu kaikkien yliopistollisten
sairaanhoitopiirien erityisvastuualueilla (Erva). HYKSin Erva-alue on maamme ainoa Erva-alue, jossa ei ole
terveystieteiden maisteri- ja tohtorikoulutusta. Alueen hoitohenkilöstö on eriarvoisessa asemassa terveystieteiden
opiskelumahdollisuuksien osalta muiden yliopistokaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön verrattuna.
Yliopistosairaanhoitopiireissä on määritelty hoitotyön johtajien kelpoisuusehdot, joissa yliopistollinen
terveystieteiden koulutus on monessa tapauksessa vaatimuksena.
Terveystieteiden alaan liittyvät väitöskirjat julkaistaan pääosin muissa yliopistoissa, joiden yliopistollisiin
sairaanhoitopiireihin myös tieteellinen tutkimusyhteistyö suuntautuu. Terveysalan ammattikorkeakoulujen
opettajilta vaaditaan yliopistotasoinen koulutus (esim. yliopettajilta vaaditaan tohtorin tutkinto). On huomattava,
että yliopistotasoisia terveydenhuollon osaajia tarvitaan terveydenhuollossa hoitotyön johtamiseen, mutta myös
metropoliseudun ammattikorkeakouluissa opettamiseen.

Ehdotus uuden koulutusvastuun
voimaantuloajankohdaksi ja
koulutuksen käynnistymisen
aikataulu

Lääketieteellisellä tiedekunnalla on mahdollisuus aloittaa terveystieteiden
maisterikoulutus aikaisintaan vuoden 2023 syksyllä.

Helsingin yliopisto esittää ainoastaan ylemmän korkeakoulututkinnon ja
tohtorin tutkinnon koulutusvastuuta, koska alempia korkeakoulututkintoja
on jo nykyisellään mahdollista suorittaa useissa muissa korkeakouluissa,
myös pääkaupunkiseudulla. Yliopisto on neuvotellut syvenevästä
yhteistyöstä, joka mahdollistaa amk-tutkinnon suorittaneiden terveysalan
asiantuntijoiden haun suoraan tähän maisteriohjelmaan. Käytännössä
tämä toteutuu jo nykyisessä sote-maisteriohjelmassa.

Muita lisätietoja

Yli kymmenen vuoden ajan metropolialueen hoitohenkilöstöön kuuluvat
ovat joutuneet hakeutumaan opiskelemaan yliopistotasoista
terveystieteellistä maisteri- ja tohtorikoulutusta muihin yliopistoihin, mikä
merkitsee sekä yksilö- että organisaatiotasolla huomattavia kustannuksia
ja työvoimavajetta verrattuna tilanteeseen, jossa olisi mahdollisuus
opiskella Helsingissä.
Maisterikoulutuksen keskeinen kohderyhmä on alemman
korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, pääpainona
terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet, joilla on
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen
laillistus ja jotka ovat lisäksi suorittaneet terveystieteiden kandidaatin
tutkinnon. Lisäksi koulutusväylää voitaisiin tarjota terveysalan AMK tutkinnon tai muiden soveltuvien alojen kandidaatin tutkinnon
suorittaneille.
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Ko tutkintokoulutukseen voisivat hakeutua amk-tutkinnon suorittaneet
sote-alan asiantuntijat ilman lisäopintoja. Helsingin yliopisto haki jo
vuonna 2020 terveystieteiden koulutusvastuuta, mutta opetus- ja
kulttuuriministeriö ei tätä silloin myöntänyt. Keskeisenä perusteena oli,
että koulutusvastuun pitäisi sisältää kaikki koulutustasot kandidaatin
tutkinnosta tohtorintutkintoon. Yliopisto ei katso järkeväksi, että se
rakentaisi ammattikorkeakoulujen kanssa kilpailevan kandidaatin
tutkinnon. Sen sijaan yliopisto pitää arvokkaana tiiviimpää
koulutusyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Helsingin yliopiston
mielestä terveystieteiden maisteri- ja tohtorikoulutus tarjoaisi sote-alan
asiantuntijoille uuden uramahdollisuuden ja lisäisi siten alan veto- ja
pitovoimaa.

Yhteyshenkilö

Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja (jussi.karvinen@helsinki.fi)
Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja (susanna.niinistosivuranta@helsinki.fi)
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HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS
Hallituksen kokous 8/2021

Aika:

22.9.2021

klo 19.03-20.20

Paikka:

Unioninkadun juhlahuoneisto, Unioninkatu 33

Jäsen:
Halonen, Tarja, presidentti, puheenjohtaja
Herlin, Ilona, dosentti
Hyytiäinen, Elisa, koordinaattori
Kekkonen, Jukka, professori
Kulmala, Markku, akatemiaprofessori
Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kaup. yo., teol. yo.
Laitio, Tommi, toimialajohtaja
Pajunen, Jussi, ylipormestari
Riipinen, Ilona, professori
Saksela, Kalle, professori
Tiilikainen, Teija, johtaja
Wallgren, Thomas, professori
Österman, Sebastian, fil. kand.

Muuta

etänä

Muut osallistujat:
Nimi:
Sari Lindblom, rehtori (sij.)
Tom Böhling, vararehtori
Paula Eerola, vararehtori
Hanna Snellman, vararehtori
Esa Hämäläinen, hallintojohtaja
Taina Kyllönen, viestintäjohtaja
Laura Karppinen, lakimies
Minna Frimodig, sihteeri

HELSINGIN YLIOPISTO

Muuta
Eivät
paikalla
§6

Yhteystiedot: (s-posti
etunimi.sukunimi@helsink.fi ellei toisin
mainittu)
02941 20628
02941 22251
02941 22237
02941 22621
02941 22212
02941 22175
02941 40855, laura.j.karppinen@helsinki.fi
02941 22799

PL 3 (Fabianinkatu 33) 00014 Helsingin yliopisto, www.helsinki.fi
Puhelinvaihde 02941 911
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Liitteet
Kokouksen 7.9.2021 pöytäkirja
Rehtorisopimus SALASSA PIDETTÄVÄ
Rehtorin päätökset ajalta 1.9.-14.9.2021
Esitys Helsingin yliopiston uudeksi koulutusvastuuksi: terveystieteiden koulutusala (ylempi
korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinto)
Hallituksen tulevien kokousten alustava aikataulu ja agenda
Thomas Wallgrenin ehdotus hallituksen tulevien kokousten aikataulusta ja agendasta
Äänestysluettelo
Lakimiehen arvio Thomas Wallgrenin hallituksen 7.9.2021 kokouksessa tekemästä ehdotuksesta
vaalijohtosäännön muuttamiseksi
Vertailu yliopistojen johtosäännöistä, muistio
Yliopistodemokratian edistäminen, esittelydiat
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1§

Kokouksen päätösvaltaisuus
Esityslista

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.03 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2§

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Esityslista

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Laitio ja Elisa Hyytiäinen.
Päätös

Esityksen mukaan.

3§

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esityslista

Päätösehdotus

Varmennetaan edellisen kokouksen 7/2021 (7.9.2021) pöytäkirja. Yliopiston esittely- ja
kokousmenettelyohjeen 6.7 kohdan mukaisesti hallituksen kokouksessa 7.9.2021 valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi Teija Tiilikainen ja Thomas Wallgren. Hallituksen 7.9.2021 kokouksen osalta
Thomas Wallgren on ilmoittanut, ettei voi hyväksyä pöytäkirjaa § 8 osalta. Hallituksen puheenjohtaja, rehtori
ja sihteeri sekä toinen pöytäkirjantarkastaja ovat hyväksyneet pöytäkirjan.
Päätös

Varmennettiin edellisen kokouksen 7/2021 (7.9.2021) pöytäkirja.
Liitteet

Kokouksen 7.9.2021 pöytäkirja

5§

Ilmoitusasioita
Esityslista

Yliopistokollegio kokoontuu 17.11.2021 klo 15-17 ylimääräiseen kokoukseen vahvistamaan hallituksen
jäsenvaihdoksen.
Thomas Wallgren kertoi Elokapinan syyskapinan järjestettävän 29.9.2021.
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6§

Rehtorin poissaolosta aiheutuvat järjestelyt (HY)
Esityslista

Esa Hämäläinen

Esittelijä
Esittely

Rehtori Jari Niemelä on sairaslomalla 17.9.-17.11.2021. Kyseisenä ajanjaksona käydään mm. yliopiston
sisäiset tavoiteneuvottelut tiedekuntien ja yksiköiden kanssa ja valmistellaan strategian
toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2022. Lisäksi lokakuussa auditoidaan yliopiston laatujärjestelmä.
Päätösehdotus

Nimitetään Sari Lindblom hoitamaan yliopiston rehtorin tehtävää Jari Niemelän sairasloman ajaksi,
kuitenkin enintään hallituksen 24.11.2021 kokoukseen asti. Vastaavaksi ajaksi nimitetään Paula Eerola
toimimaan rehtorin sijaisena. Sari Lindblomin vararehtorin vastuut jaetaan seuraavasti: opetusasiat Hanna
Snellmanille, digitalisaatio- ja kirjastoasiat Paula Eerolalle. Hanna Snellmanilta siirtyy yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen kokonaisvastuu Tom Böhlingille. Tarvittaessa rehtori ja vararehtorit tarkentavat
keskinäistä työnjakoaan.
Valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja allekirjoittamaan Sari Lindblomin kanssa liitteen mukainen
rehtorisopimus.
Päätös

Esityksen mukaan.
Liitteet

Rehtorisopimus SALASSA PIDETTÄVÄ

7§

Rehtorin ajankohtaiskatsaus
Esityslista

Rehtorin tavoiteneuvottelut tiedekuntien, erillisten laitosten ja yliopistopalveluiden kanssa käynnissä 9.24.9.2021.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteyteen on perustettu Oikeusvaltiokeskus. Keskuksen
johtajaksi on valittu Tuija Brax. Keskuksen toiminta rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.
Yliopisto on palaamassa koronatilanteessa kohti uutta arkea. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa on
avattu ensimmäinen pop up -rokotuspiste Kaisa-talon kirjastoon. Rokotuspiste on auki yliopiston
henkilöstölle ja opiskelijoille arkipäivisin 17.-22.9.2021 klo 11-15.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/pandemiat/pop-rokotuspiste-kaisa-talon-kirjastoon
Helsingin yliopiston tutkijat ovat saaneet yhteensä 6 204 594 euroa tutkimusrahoitusta Suomen Akatemian
yhteydessä toimivalta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN).
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/yli-6-miljoonaa-euroa-strategisen-tutkimuksen-neuvostolta-yhteensakahdeksalle-helsingin-yliopiston-tutkijalle
Yliopiston hallintovaalien valmistelu on alkanut. Ensimmäisessä vaiheessa yliopistopalveluiden
lähipalvelujen työntekijöillä on mahdollisuus rekisteröityä 14.9.2021 mennessä vaalioikeutetuksi oman
kampuksensa tiedekuntaan. Vaaliluettelot julkaistaan tarkistettavaksi 1.10.2021 ja lopullisesti 25.10.2021.
Vaalipäivät ovat 23.-25.11.2021.
Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 1.9.-14.9.2021.
Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: https://paperi.it.helsinki.fi/
Liitteet

Rehtorin päätökset ajalta 1.9.-14.9.2021
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8§

Esitys yliopiston uudeksi koulutusvastuuksi (HY)
Esityslista

Susanna Niinistö-Sivuranta

Esittelijä
Esittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut korkeakouluja tekemään koulutusvastuita koskevat
muutosesitykset 30.9.2021 mennessä. Koulutusvastuun esittämisestä ministeriölle päättää yliopiston
hallitus. Yliopisto esitti vuonna 2020 terveystieteiden koulutusvastuun saamista Helsingin yliopistoon, mutta
OKM ei tätä myöntänyt. Johtoryhmä linjasi, että jatketaan terveystieteiden koulutusalan (ylempi
korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinto) koulutusvastuun hakemisen valmistelua yliopistolla myös tälle
hakukierrokselle. Liitteenä on päivitetty esitysluonnos.
Päätösehdotus

Esitetään Opetus- ja kulttuuriministeriölle terveystieteiden koulutusalan (ylempi korkeakoulututkinto ja
tohtorin tutkinto) koulutusvastuun myöntämistä Helsingin yliopistolle.
Päätös

Esityksen mukaan.
Liitteet

Esitys Helsingin yliopiston uudeksi koulutusvastuuksi: terveystieteiden koulutusala (ylempi
korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinto)

9§

Hallituksen tulevien kokousten aikataulu ja agenda
Esityslista

Esa Hämäläinen

Esittelijä
Esittely

Liitteessä 5 hallituksen tulevien kokousten alustava aikataulu ja agenda.
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.
Päätös

Thomas Wallgren teki kannatetun päätösehdotuksen hallituksen tulevien kokousten aikataulusta ja
agendasta. Puheenjohtajan tekemä ehdotus voitti äänestyksessä äänin 11-2. Äänestysluettelo liitteessä 7.
Liitteet

Hallituksen tulevien kokousten alustava aikataulu ja agenda
Thomas Wallgrenin ehdotus hallituksen tulevien kokousten aikataulusta ja agendasta
Äänestysluettelo

10 § Muut asiat
Esityslista

Yliopistodemokratian edistäminen
Hallituksen 7.9.2021 kokouksessa asiakohdan §8 puheenjohtajana toiminut hallituksen varapuheenjohtaja
Teija Tiilikainen esitti keskusteluyhteenvetona valmistelua varten seuraavat kohdat:
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−

−
−
−

Akateemisen ja monitieteellisen arviointiryhmän asettaminen tekemään selvitystä ja
kehittämissuosituksia Helsingin yliopiston sisäisestä vallankäytöstä, demokratian vahvistamisesta,
päätöksentekokyvyn lisäämisestä ja tuloksellisuudesta. Valmistelussa on huomioitava selvityksen
suhdetta yliopiston toimeenpanosuunnitelmassa mainittuihin toimintarakenteen ja
johtamisjärjestelmien arviointeihin.
Yliopistoyhteisön aloiteoikeuden tukeminen – sen tarkemmat muodot ja reunaehdot
Selvitys mahdollisuudesta siirtyä kollegion kokoonpanossa tasakolmikantaan, jonka pohjalta hallitus
keskustelee asiaa koskevien kuulemisten käynnistämisestä yliopistoyhteisössä
Hallituksen evästykset seuraavalle hallitukselle – hallitus keskustelee sen muodoista ja
toteutustavasta

Valmistelua olivat yhteenvedon pohjalta tehneet hallintojohtaja Esa Hämäläinen, henkilöstöjohtaja Tiia
Tuomi, hallintopalvelujohtaja Antti Savolainen, työnantajatehtävien päällikkö Katja Heikkilä, lakimies Laura
Karppinen ja hallituksen sihteeri Minna Frimodig (liite 10).
Hallitus evästi valmistelijoita kuulemaan yliopistokollegiota tasakolmikantaan siirtymisestä. Keskustelua
yliopistodemokratian edistämisestä jatketaan hallituksen kokouksessa 27.10.2021.
Liitteet

Lakimiehen arvio Thomas Wallgrenin hallituksen 7.9.2021 kokouksessa tekemästä ehdotuksesta
vaalijohtosäännön muuttamiseksi
Vertailu yliopistojen johtosäännöistä, muistio
Yliopistodemokratian edistäminen, esittelydiat

11 § Kokouksen päättäminen
Esityslista

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Halonen
hallituksen puheenjohtaja

Sari Lindblom
rehtori

Pöytäkirjantarkastajat

Tommi Laitio

Elisa Hyytiäinen

Minna Frimodig
hallituksen sihteeri

