
Hallitus 1/2021
ma 01. helmikuuta 2021, 09.00 - 14.00

Teams-kokous

Esityslista

Osallistujat

Krista Varantola (Hallituksen puheenjohtaja),
Kaisa Oksanen (Hallituksen varapuheenjohtaja),
Aki Kangasharju (Hallituksen jäsen),
Pekka Koskela (Hallituksen jäsen),
Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen),
Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen),
Teemu Vasama (Hallituksen jäsen),
Keijo Hämäläinen (Rehtori),
Henrik Kunttu (Vararehtori),
Marja-Leena Laakso (Vararehtori),
Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja),
Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri)
Jarkko Pirkkalainen (Kehitysjohtaja)
Ari Hirvonen (Digijohtaja)
Hanna-Leena Pesonen (Dekaani)

Hallituksen oma kokous

Hallitus keskustelee suorittamansa itsearvioinnin tuloksista ja johtopäätöksistä.

Tauko

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös 

2. Esityslista hyväksyminen

Päätös 

3. Itsearvioinnin palaute

Keskustelu Krista Varantola

 Keskustelu itsearvioinnin tuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä.

4. Yhtiökokouksiin valmistautuminen

Keskustelu Sanna Anttilainen

09.00 - 09.00
0 min

09.00 - 09.45
45 min

09.45 - 09.50
5 min

09.50 - 09.55
5 min

09.55 - 09.55
0 min

09.55 - 10.15
20 min

10.15 - 10.30
15 min



Jyväskylän yliopiston omistajaohjaussäännön tarkoituksena on varmistaa yliopiston 
hallituksen hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen tavoitteiden toteutus sekä yhtenäistää yliopistokonsernin
toimintakulttuuria ja käytäntöjä. Ohje määrittelee miten Jyväskylän yliopisto käyttää päätösvaltaa konserniyhtiöissään sekä
yhtiöissä, joissa yliopisto on merkittävä vähemmistöosakas. Ohjeen tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että yliopiston
omaisuutta hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti omistajan etu turvaten.

Ohjesäännöllä pyritään muun muassa yhtenäistämään eri yhtiöitä koskevia käytäntöjä, varmistamaan toiminnan läpinäkyvyys
yhtiöissä ja yliopistossa, varmistamaan hyvän hallinto- ja johtamistavan noudattaminen yhtiöissä sekä varmistamaan yhtiöiden
sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukainen järjestäminen.

Ohje myös määrittää hallituksen ja rehtorin keskinäisen työnjaon omistajaohjauksen toteuttamisessa. Ohjeen mukaisesti ennen
yliopistolle strategisesti merkittävien yhtiöiden yhtiökokouksia on selvitettävä myös yliopiston hallituksen kanta yhtiöiden
hallitusten kokoonpanoon ja muihin mahdollisiin merkittäviin asioihin. 

ESITYS: Hallitus käy lähetekeskustelun kevään yhtiökokouskierrokselle valmistautumisesta.

5. Yliopiston riskit

Keskustelu Jarkko Pirkkalainen

Rehtori Keijo Hämäläinen
Valmistelijat riskienhallintaryhmän puheenjohtaja, dekaani Hanna-Leena Pesonen, turvallisuuspäällikkö Aki Airaksinen, sisäinen
tarkastaja Matti Pitkänen ja kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen.

Yliopistolain (558/2009) 14 $:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Tilinpäätös ja
toimintakertomus sisältää katsauksen yliopistotason riskeihin.

Yliopistotason riskit on määritelty analysoimalla yksiköiden syksyllä 2020 toimintasuunnitelmissaan kuvaamia sekä yhteisöllisen
kehittämisen ryhmien määrittelemiä riskejä, minkä perusteella yliopiston riskienhallintaryhmä ja edelleen yliopiston johtoryhmä
ovat muodostaneet näkemyksensä yliopiston hallitukselle yliopistotason riskeistä.

ESITYS: Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja muodostaa näkemyksensä yliopiston tulevien vuosien merkittävimmistä
riskeistä kirjattavaksi vuoden 2020 toimintakertomukseen.

Lounas

6. Johtosäännön muutos/ väitöskirjatutkijan nimikkeen muutos

Päätös Katja Sorri

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaisesti hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä
järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta. Edelleen yliopistolain vaatimuksiin
pohjautuen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on määrättävä johtosäännössä.

Yliopistoyhteisöstä tulleen palautteen johdosta on tarkasteltu vaihtoehtoa muuttaa tohtorikoulutettava-nimike muotoon, jossa
tehtävän pääasiallinen sisältö eli tutkimus tulisi esiin nimikkeestä. On tunnistettu tärkeäksi, että nimike tukee tohtoriksi
valmistuvan tulevaa työuraa siten, että väitöskirjan tekemiseen käytetty aika tulkitaan tutkimustyöksi. On esitetty nimikkeen
muuttamista väitöskirjatutkija -nimikkeeksi, joka on jo ainakin yhdessä Suomalaisessa yliopistossa käytössä.

Asiaa on käsitelty tiedeneuvostossa, yliopiston laajassa johtoryhmässä, pääluottamusmiestapaamisessa
sekä yliopistoyhteisön kehittämisryhmässä. Muutoksesta on myös tehty kysely, johon vastasi 130 tohtorikoulutettavaa. Näistä 86
prosenttia kannatti muutosta. Nimike on myös Tieteentekijöiden liiton tukema. 

Nimikkeen muutos edellyttää johtosäännön 32§:n muutosta, jonka nykyinen sanamuoto on seuraava: "Tohtorikoulutettavalta
edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus
Jyväskylän yliopistoon."

Järjestöjen kanssa on sovittu, että jatko-opiskelijoiden ja apurahatutkijoiden osalta käsitellään erikseen mitä viestinnällistä
nimitystä jatkossa käytetään niistä jatko-opiskelijoista, jotka eivät ole väitöskirjatutkijan (tai tohtorikoulutettavan) tehtävässä ja
mitä nimitystä apurahatutkijoiden on suositeltavaa viestinnällisesti käyttää. Tältä osin yliopisto voi antaa viestinnälliset

10.30 - 11.00
30 min

11.00 - 12.00
60 min

12.00 - 12.20
20 min



suositukset ei työsuhteessa olevien osalta. Johtosääntömuutos koskee ainoastaan työsuhteisia nimikkeitä.

Uusi nimike väitöskirjatutkija olisi tarkoitus ottaa käyttöön 1.3. alkaen. Henkilöstöpalvelut ovat valmistelleet prosessin,
jolla nykyisten tohtorikoulutettavien nimikkeen muutokset käsitellään.  

ESITYS: Hyväksytään johtosäännön 32§:n uudeksi sanamuodoksi: "Väitöskirjatutkijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto
ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon."

7. Digivisio 2030: osallistumissopimuksen hyväksyminen

Päätös Sanna Anttilainen ja Ari Hirvonen

Digivisio 2030 -hanke on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyönä
muodostaa vuoteen 2030 mennessä

1. Kansallinen digitaalinen palvelualusta, joka

1. mahdollistaa digitaalisten palveluiden yhteensopivuuden korkeakoulujen välillä,

2. tarjoaa oppijan ”minun tietoni” -palvelun, ja integroi oppijan opinto- ja urapolkuun osaamisen kertymisen ennen ja
jälkeen korkeakoulun ja

3. tehostaa toimijoiden tietohallintojen yhteensopivuutta ja madaltaa kynnystä hyödyntää kansallisia ratkaisuja.

 

2. Digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus, joka

1. tukee opintoja ja opiskelijoiden hyvinvointia ajasta ja paikasta riippumatta ja saavutettavasti,

2. tuo tekoälyratkaisut ohjauksen apuvälineeksi ja

3. nostaa oppijan hyödyn kehittämisen keskiöön.

 

3. Muutosjohtamisen tuki korkeakouluille, jotta

1. saamme kansallisen digitaalisen palvelualustan käyttöönotetuksi,

2. digitalisoimme opintohallinnon prosesseja sekä korkeakouluihin hakeutumista,

3. tuemme korkeakoulujen kehittymistä tiedolla johdetuiksi avoimiksi yhteisöiksi sekä

4. tuomme datan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

 

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen
tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen
kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä osoittanut korkeakoulujen
strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024.

Yliopiston johtosäännön mukaisesti hallituksen tehtävänä on hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai
periaatteelliset sopimukset. Digivision sopimuksen yksityiskohtia on tarkemmin kuvattu liitteenä olevassa esittelymuistiossa.

Digivision sisältöä kokouksessa esittelee digijohtaja Ari Hirvonen. 

ESITYS: Hallitus hyväksyy osallistumissopimuksen ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen hanketyön käynnistymisen
mahdollistamiseksi.

 Digivisio-Digivision 2030_osallistumissopimus_ deltagandeavtal_FI_SV_20210108_FINAL.pdf (75 sivua)
 Osallistumissopimus_esittelymuistio.pdf (6 sivua)
 Digivisio JY hallitukselle 010221.pdf (24 sivua)

8. Rehtorin vuosi 2020

Tiedoksi Keijo Hämäläinen

12.20 - 12.50
30 min

12.50 - 13.20
30 min



Rehtori antaa hallitukselle katsauksen oman toimintansa kannalta merkittävimmistä tapahtumista vuonna 2020.

9. Rehtorin katsaus

10. Pöytäkirjan tarkastaminen

11. Kokouksen päättäminen

13.20 - 13.50
30 min

13.50 - 13.55
5 min

13.55 - 14.00
5 min
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