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Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja pöytäkirjantarkastaja

Tampereen korkeakoulusäätiön sääntöjen 7 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen 
on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) työpäivää ennen kokousta. 
Hallitus on 14.12.2018 päättänyt, että kutsu ja esityslista lähetetään hallituksen jäsenille 
10 päivää ennen kokousta. 

Hallitus on päättänyt 4.12.2020, että kutsu ja esityslista 16.12.2020 pidettävään 
ylimääräiseen kokoukseen lähetetään hallituksen jäsenille seitsemän päivää ennen 
kokousta eli 9.12.2020. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille edellä
mainittuna päivänä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi 
kokouksessa siihen valittu jäsen.

Päätösesitys rehtori Walls 9.12.2020:

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastaja. Aakkosjärjestyksen mukaan 
tarkastusvuorossa on Johanna Kantola. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Esityslistan hyväksyminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Päätösesitys rehtori Walls 9.12.2020:

Hyväksytään kokouksen esityslista ja vahvistetaan työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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TAU/2751/012/2020

Yliopiston johtamisjärjestelmä ja johtosääntötarkastelu; hallituksen 
lähetekeskusteluista johdetut toimenpiteet ja johtosäännön tarkistukset

Tampereen yliopiston hallitus kävi ensimmäisen lähetekeskustelun Tampereen yliopiston
johtamisjärjestelmästä ja sen kehittämisestä kokouksessaan 25.6.2020. Päätöksen 
mukaisesti hallitus jatkoi johtamisjärjestelmän kehittämistä yhteisökuulemisten pohjalta. 
Yhteisökuuleminen järjestettiin 26.6.2020. 

Tampereen yliopiston hallituksen päätöksen 4.8.2020 ja yliopistolain 25 §:n mukaisesti 
rehtori asetti 11.9.2020 työryhmän tarkastelemaan yliopiston johtamisjärjestelmän ja 
johtosäännön toimivuutta sekä kehittämistarpeita yliopiston strategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Hallitus vastaanotti työryhmän raportin kokouksessaan 13.11.2020. 
Työryhmäraportista on kuultu yliopistoyhteisöä, konsistorin jäseniä ja perustajia. Hallitus 
merkitsi kommentit tiedokseen kokouksessaan 27.11.2020.

Kokouksessaan 4.12.2020 hallitus jatkoi lähetekeskustelua työryhmän raportin ja 
raportista saatujen kommenttien perusteella johtuvista toimenpiteistä. Työryhmän 
raportin ja siitä saatujen kommenttien pohjalta hallitus piti tärkeänä johtamisjärjestelmän 
selkeyttämistä, hyvää hallintoa, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämistä sekä 
läheisyysperiaatteen mahdollisimman laajaa soveltamista huomioiden samalla 
yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön perustamisvaiheen asiakirjat ja 
säännöt sekä sen toimintaa säätelevät lait. 

Liite 1 Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet
Liite 2 Luonnos tarkistetusta johtosäännöstä

Päätösesitys rehtori Walls 9.12.2020:

Hallitus päättää lähetekeskusteluista johdetuista toimenpiteistä liitteen 1 mukaisesti sekä
Tampereen yliopiston johtosäännön tarkistuksista liitteen 2 mukaisesti. Johtosäännön 
muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Päätös: Hallitus päätti käsitellä ensin esityslistan liitteenä 2 olevan 
johtosääntöluonnoksen muutoskohdittain ja suoritti tarvittavat äänestykset
kannatettujen muutosehdotusten johdosta seuraavasti:

- Esityslistan liite 2, s. 2, säätiömuotoista Tampereen yliopistoa koskeva
säädöspohja. Esittelijän pohjaesityksen mukaan ”Tampereen 
korkeakoulusäätiö sr toimii Tampereen yliopistona. Säätiöyliopiston 
toimintaa säätelevät yliopistolaki (558/2009), säätiölaki (487/2015), 
säätiön säännöt ja perustamiskirja. Säätiöyliopiston toiminnan ja 
hallinnon järjestämisestä määrätään tässä johtosäännössä ja muissa 
vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä. Johtosäännön 
vahvistaa hallitus.”

Jäsen Raudaskoski ehdotti jäsenten Kantola ja Suomela 
kannattamana, että johtosääntöä ei tältä osin muuteta, koska 
alkuperäinen säädöslistaus ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi maininnan 
”muu yliopistoja ja korkeakouluja koskeva lainsäädäntö” perusteella.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaesityksen (JAA) puolesta 
äänestivät puheenjohtaja Herlin, varapuheenjohtaja Kontula sekä 
jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen Raudaskosken kannatetun 
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TAU/2751/012/2020

muutosehdotuksen (EI) puolesta äänestivät jäsenet Kantola, 
Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän pohjaesitys hyväksyttiin siten 
äänin 4-3.

- Esityslistan liite 2, s. 4, hallituksen tehtävät 4 §. Jäsen Raudaskoski 
ehdotti jäsenten Kantola ja Suomela kannattamana, että hallituksen 
tehtäviä koskevaan kohtaan 6) päättää yliopiston vuotuisesta toiminta-
ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta lisätään ”sekä 
rahoitusohjausta koskevista periaatteista”.
 
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaesityksen (JAA) puolesta 
äänestivät puheenjohtaja Herlin, varapuheenjohtaja Kontula sekä 
jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen Raudaskosken kannatetun 
muutosehdotuksen (EI) puolesta äänestivät jäsenet Kantola, 
Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän pohjaesitys hyväksyttiin siten 
äänin 4-3.

- Esityslistan liite 2, s. 6, konsistori 9 §. Esittelijän pohjaesityksen 
mukaan ”konsistori valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
professorijäsentensä keskuudesta”. Jäsen Suomela ehdotti jäsenten 
Kantola ja Raudaskoski kannattamana, että ”konsistori valitsee 
puheenjohtajan professorijäsentensä ja varapuheenjohtajan 
jäsentensä keskuudesta”.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaesityksen (JAA) puolesta 
äänestivät puheenjohtaja Herlin, varapuheenjohtaja Kontula sekä 
jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen Suomelan kannatetun 
muutosehdotuksen (EI) puolesta äänestivät jäsenet Kantola, 
Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän pohjaesitys hyväksyttiin siten 
äänin 4-3.

- Esityslistan liite 2, s. 6, konsistorin tehtävät 10 §. Keskustelun 
perusteella esittelijä päätti muuttaa pohjaesitystään siten, että 
konsistorin tehtäviä koskevien kohtien 1-8) loppuun lisätään maininta 
”Lisäksi konsistorin tehtävänä on seurata yliopiston tutkimuksen, 
koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, 
vaikuttavuutta ja laatua.” Jäsen Raudaskoski ehdotti jäsenten Kantola 
ja Suomela kannattamana, että konsistorin tehtävien alkuperäistä 
kohtaa 3) muutetaan siten, että ”konsistorin tehtävänä on edistää 
yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.” Lisäksi 
jäsen Suomela ehdotti jäsenten Kantola ja Raudaskoski 
kannattamana, että konsistorin tehtävänä on alkuperäisen 
johtosäännön mukaisesti ”seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, 
koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, 
vaikuttavuutta ja laatua.”

Päätettiin äänestää kannatetuista muutosehdotuksista siten, että ne 
asetettiin kumpikin vuorollaan esittelijän muutettua päätösesitystä 
vastaan. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutetun 
pohjaesityksen (JAA) puolesta äänestivät puheenjohtaja Herlin, 
varapuheenjohtaja Kontula sekä jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen 
Raudaskosken kannatetun muutosehdotuksen (EI) puolesta 
äänestivät jäsenet Kantola, Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän 
pohjaesitys hyväksyttiin siten äänin 4-3. Suoritetussa äänestyksessä 
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esittelijän muutetun pohjaesityksen (JAA) puolesta äänestivät 
puheenjohtaja Herlin, varapuheenjohtaja Kontula sekä jäsenet Kinaret
ja Jalkala. Suomelan kannatetun muutosehdotuksen (EI) puolesta 
äänestivät jäsenet Kantola, Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän 
pohjaesitys hyväksyttiin siten äänin 4-3.

- Esityslistan liite 2, s. 7, hallituksen valinta 11 §. Jäsen Kantola ehdotti 
jäsenten Raudaskoski ja Suomela kannattamana johtosäännön 
tarkistusta siten, että ”Konsistorin puheenjohtaja käynnistää 
hallituksen valintaprosessin ja asettaa sen aikataulun konsistorin 
päättämällä tavalla.” Suoritetussa äänestyksessä esittelijän 
pohjaesityksen (JAA) puolesta äänestivät puheenjohtaja Herlin, 
varapuheenjohtaja Kontula sekä jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen 
Kantolan kannatetun muutosehdotuksen (EI) puolesta äänestivät 
jäsenet Kantola, Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän pohjaesitys 
hyväksyttiin siten äänin 4-3.

- Lisäksi jäsen Kantola ehdotti jäsenten Raudaskoski ja Suomela 
kannattamana seuraavia neljää muutosta johtosääntöluonnokseen: 

Rehtorin tehtäviä koskevaan 6 §:n 8) kohtaan lisätään ”tehdä 
hallitukselle esitys dekaaneista tiedekuntaneuvostoja kuultuaan.” 
Keskustelun perusteella esittelijä muutti pohjaesitystään Kantolan 
ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen päätökseksi tuli esittelijän 
muutettu päätösehdotus.

Dekaanin tehtäviä koskevaan 14 §:n 4) kohtaan lisätään ”tehdä 
rehtorille esitys tiedekunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan”. Keskustelun perusteella esittelijä 
muutti pohjaesitystään Kantolan ehdotuksen mukaiseksi. Hallituksen 
päätökseksi tuli esittelijän muutettu päätösehdotus.

Lisäys johtosäännön rehtorin tehtäviä koskevaan 6 §:ään "Dekaanien 
rekrytoinnissa rehtorin apuna toimii valmisteluryhmä, johon 
tiedekuntaneuvosto valitsee kolme jäsentä".  Suoritetussa 
äänestyksessä esittelijän pohjaesityksen (JAA) puolesta äänestivät 
puheenjohtaja Herlin, varapuheenjohtaja Kontula sekä jäsenet Kinaret
ja Jalkala. Jäsen Kantolan kannatetun muutosehdotuksen (EI) 
puolesta äänestivät jäsenet Kantola, Raudaskoski ja Suomela. 
Esittelijän pohjaesitys hyväksyttiin siten äänin 4-3.

Lisäys johtosäännön rehtorin tehtäviä koskevaan 6 §:ään "Ottaessaan
henkilöitä professorin tehtävään tai tenure track -urapolulle rehtori 
kuulee tiedekuntaneuvostoa". Suoritetussa äänestyksessä esittelijän 
pohjaesityksen (JAA) puolesta äänestivät puheenjohtaja Herlin, 
varapuheenjohtaja Kontula sekä jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen 
Kantolan kannatetun muutosehdotuksen (EI) puolesta äänestivät 
jäsenet Kantola, Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän pohjaesitys 
hyväksyttiin siten äänin 4-3.

Muilta osin liite 2 hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. 
Hallituksen hyväksymä johtosääntö on pöytäkirjan liitteenä 2.

Seuraavaksi hallitus päätti käsitellä esityslistan liitteenä 1 olevan 
yhteenvedon ”Hallituksen lähetekeskusteluista johdetut toimenpiteet”. 
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Jäsen Raudaskoski ehdotti jäsenten Kantola ja Suomela 
kannattamana, että liitteen 1 ehdotuksen kohdat 1 ja 2 muotoillaan 
seuraavasti: "Konsistoria pyydetään tarkastelemaan hallituksen 
valinnan prosessia yliopistolain ja säätiön sääntöjen pohjalta." 
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaesityksen (JAA) puolesta 
äänestivät puheenjohtaja Herlin, varapuheenjohtaja Kontula sekä 
jäsenet Kinaret ja Jalkala. Jäsen Raudaskosken kannatetun 
muutosehdotuksen (EI) puolesta äänestivät jäsenet Kantola, 
Raudaskoski ja Suomela. Esittelijän pohjaesitys hyväksyttiin siten 
äänin 4-3.

Muilta osin liite 1 hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. 
Hallituksen hyväksymä ”Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut 
toimenpiteet” -niminen yhteenveto on pöytäkirjan liitteenä 1.

Hallituksen jäsen Anne Jalkala poistui kokouksesta tämän asiakohdan
käsittelyn jälkeen klo 16:04.

Pöytäkirjan liitteet:

Liite 1 Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet
Liite 2 Hallituksen hyväksymä tarkistettu johtosääntö
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Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut 
toimenpiteet

Hallitus 16.12.2020

Liite 1



9.12.2020 |  2

Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 1 Konsistori on vapaa valitsemaan hallituksen 
jäsenet ilman muita rajoituksia kuin mitä laista 
seuraa. Kolme hallituksen jäsenistä valitaan sen 
mukaan perustajien asettamista vähintään 
kuudesta ehdokkaasta, muilta osin rajoituksena 
on lähinnä se, ettei operatiiviseen johtoon 
kuuluva voida valita hallitukseen. Yliopiston
johtosäännön 11 §:n 5 momenttia tulisi
tarkastella uudelleen tämän valossa. 

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Yliopistolain 26 §:n mukaisesti konsistori päättää hallituksen valinnasta. 
Hallitus pyytää konsistoria tarkastelemaan hallituksen valintaan liittyviä
käytäntöjä toiminnallisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi vahvistaen hyvää hallintoa.

• Nimityskomitean toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen: 
hallituksen jäsenten valintaprosessin kuvaaminen ja siitä 
tiedottaminen.

• Hallituksen valintaprosessin sujuvoittaminen; esim. hallituksen 
valintaviikko, jolloin kokoussykli on tiiviimpi, huomioiden kuitenkin 
mahdolliset lisävaiheet, ja valintapäätös saadaan ennakoituna 
ajankohtana.
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 2 Konsistorin tulee päättää menettelystä, jossa 
hallituksen kokoonpanoa valmistellaan 
yliopistolain ja säätiön sääntöjen mukaisesti. 
Nimityskomitean kokoonpanosta päättää ja 
yliopistoyhteisön edustajat valitsee konsistori.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Yliopistolain 26 §:n mukaisesti konsistori päättää hallituksen valinnasta. 
Hallitus pyytää konsistoria tarkastelemaan hallituksen valintaan liittyviä
käytäntöjä toiminnallisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
vahvistaen hyvää hallintoa.

• Nimityskomitean toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen: hallituksen 
jäsenten valintaprosessin kuvaaminen ja siitä tiedottaminen.

• Hallituksen valintaprosessin sujuvoittaminen; esim. hallituksen 
valintaviikko, jolloin kokoussykli on tiiviimpi, huomioiden kuitenkin 
mahdolliset lisävaiheet, ja valintapäätös saadaan ennakoituna 
ajankohtana.
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 3 Konsistori valitsee jatkossa puheenjohtajansa 
keskuudestaan. Provosti toimii konsistorin 
pääesittelijänä.

Johtosääntöä muutetaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti siten, että 
provosti toimii konsistorin esittelijänä. Konsistori valitsee puheenjohtajan 
keskuudestaan. 

Muutos vastaa johtosäännön määräystä hallituksen puheenjohtajan 
valinnasta ja hallituksen esittelijän tehtävistä. Rehtori esittelee asiat 
hallitukselle.
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 4 Sääntöjen rajoituksella, jonka mukaan 
konsistorin jäsen ei voi olla valmistelevan 
elimen jäsen, ei tarkoiteta konsistorin itse 
asettamia yksittäistä asiaa valmistelevia ryhmiä.

Johtosääntöä muutetaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus 5 Konsistori nimeää kokousvalmistelijansa. 
Asiasta on sovittava rehtorin kanssa, joka 
tuntee käytössä olevat henkilöresurssit.

Johtosääntöä muutetaan siten, että konsistorin kokousvalmistelijaa 
koskeva määräys poistetaan. 

Edellä ehdotuksen 3 mukaisesti konsistorin esittelijänä toimii provosti. 
Esittelijä vastaa sekä valmistelun että päätöksenteon lainmukaisuudesta. 
Asioiden valmistelu tapahtuu provostin johdolla siten, että riittävä 
asiantuntemus on turvattu hyvän hallintotavan mukaisesti.
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 6 Kasvatetaan keskiryhmien ja opiskelijoiden 
osuutta konsistorin kokoonpanossa.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa. 

Johtosäännön 9 §:n mukaan henkilöstöryhmien osuudet ovat 
professorikunta 8, keskiryhmä 6 ja opiskelijat 5.

Ehdotus 7 Selkeytetään johtosäännössä provostin roolia ja 
suhdetta rehtoriin ja vararehtoreihin. Erityisesti on 
toivottu, että provostin ja vararehtoreitten 
työnjakoa ja vastuita mm. strategian ytimessä 
olevissa kansainvälistymistä tukevissa 
prosesseissa selkeytettäisiin.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa. 

Kyse on operatiivisen johdon toiminnasta ja rehtoraatin keskinäisestä 
työnjaosta rehtorin päätöksen mukaisesti. Vastuunjaosta tiedotetaan 
selkeämmin.
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 8 Asetetetaan dekaanin valintaa varten 
rekrytointiryhmä, johon sekä tiedekuntaneuvosto että 
rehtoraatti nimeävät edustajia.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Dekaanin valinnasta päättää yliopiston hallitus rehtorin esittelystä 
johtosäännön 4 §:n mukaisesti. Rekrytointitilanteessa rehtorin apuna voi 
toimia valmisteluryhmä. Rekrytointia ja työhönottoa koskevat yleiset 
periaatteet käsitellään yhteistoimintalain 15 §:n mukaisesti. Rekrytointien 
avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon käytänteiden 
vahvistamiseksi annetaan rehtorin ohje rekrytoinneista.  

Ehdotus 9 Tiedekuntaneuvosto tulisi kytkeä mukaan 
päätöksentekoon myös rekrytointityöryhmän tehtyä 
ehdotuksensa. Tähän löytyy erilaisia malleja.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Yliopistolain 25 §:n mukaisesti rehtori ottaa henkilöstön yliopiston 
palvelukseen. Rekrytointia voi valmistella valmisteluryhmä. Rekrytointia 
ja työhönottoa koskevat yleiset periaatteet käsitellään yhteistoimintalain 
15 §:n mukaisesti. Rekrytointien avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyvän 
hallinnon käytänteiden vahvistamiseksi annetaan rehtorin ohje 
rekrytoinneista.  
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 10 Tiedekuntaneuvostoa on kuultava toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta, ja dekaanin on perusteltava 
mahdolliset poikkeamat neuvoston kannasta 
päättäessään suunnitelmasta. Lopullinen päätösvalta 
on kuitenkin dekaanilla.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Johtosäännön 14 §:n mukaisesti tiedekunnan taloudesta vastaa dekaani. 
Tiedekuntaneuvostoa on kuultava toiminta- ja taloussuunnitelmasta, 
mutta valta ja vastuu asiassa kuuluu dekaanille. Johtosäännön 14 §:n 6 
kohdan mukaisesti asiasta voidaan määrätä rehtorin ohjeella siten, että 
dekaanin tulee käsitellä toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 
tiedekuntaneuvostossa.

Ehdotus 11 Tiedekuntaneuvostoa on kuultava 
professorinimityksiä (ml. tenure track-positioita) 
tehtäessä, ja jos dekaani esityksessään rehtorille 
poikkeaa tiedekuntaneuvoston kannasta, hänen on 
erikseen perusteltava, miksi hän on päättänyt näin. 
Työryhmässä on myös esitetty kanta, jonka mukaan 
tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Yliopistolain 25 §:n mukaisesti rehtori ottaa henkilöstön yliopiston 
palvelukseen. Rekrytointia voi valmistella valmisteluryhmä. Rekrytointia 
ja työhönottoa koskevat yleiset periaatteet käsitellään yhteistoimintalain 
15 §:n mukaisesti. Rekrytointien avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyvän 
hallinnon käytänteiden vahvistamiseksi annetaan rehtorin ohje 
rekrytoinneista.  
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 12 Tiedekuntaneuvostojen kokoja tulisi (lähinnä 
pienentämällä joitakin neuvostoja) sovittaa 
paremmin tiedekuntien kokoon ja tiedekunnille olisi 
niin halutessaan annettava mahdollisuus ottaa 
neuvostoon rehtorin hyväksymiä ulkopuolisia 
jäseniä.

Johtosäännön 15 §:ää muutetaan tiedekuntaneuvostojen kokoa 
koskevan määräyksen osalta, koska tiedekuntien koot ja henkilöstön 
määrä vaihtelevat.

Tiedekunnat voivat perustaa neuvottelukuntia tukemaan tiedekuntien 
sidosryhmäyhteistyötä.

Ehdotus 13 Olisi luotava kokousohje, jonka mukaan aineisto 
pääsääntöisesti, ellei ulkoisista olosuhteista muuta 
johdu, olisi yliopistolain mukaisen 
päätöksentekoelimen käytössä viimeistään 5 päivää 
ennen kokousta. Silloin elimen jäsen voisi myös 
tarvittaessa ennen kokousta kysyä valmistelijalta 
mahdollisesti tarvitsemaansa selvennystä.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Yliopiston toimielimet ovat hyväksyneet yliopiston esittely- ja 
kokousmenettelyohjeen itseään sitovaksi. Esim. tiedekuntaneuvostot 
ovat voineet päättää toimintansa kannalta tarpeellisista muutoksista 
ohjeeseen. Rehtori antaa yliopistotason suosituksen, että kaikki 
päätöksentekoelimet noudattaisivat viiden päivän suositusta.  
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 14 Hallitus päättää rahanjaon 
periaatteista, taloussuunnitelmasta ja 
talousarviosta, jotka perustuvat 
voimassa olevaan strategiaan.  On 
olennaista, että yliopistolaisilla on tieto 
siitä, millä perusteilla yliopiston 
resursseja jaetaan tiedekunnille ja 
miten tiedekuntien ja tukipalvelujen 
välinen resurssien jako määräytyy.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Hallitukselle tuodaan tiedoksi rahoitusohjausmalli ja sisäistä budjetointia koskeva 
prosessikuvaus.

Johtosäännön 4 §:n mukaisesti hallitus päättää yliopiston vuotuisesta toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. 

Hallituksen 29.3.2019 hyväksymän taloussäännön mukaan rehtori johtaa yliopiston 
talousarvion valmistelua ja neuvottelee tulosyksiköiden johtajien kanssa siitä, miten yksikkö 
saavuttaa yliopiston yhteiset tavoitteet. Hallitus päättää toiminnan rahoituksen 
pääperiaatteista. Tulosyksiköt laativat rehtorin osoittaman rahoituksen puitteissa oman 
talousarvionsa, joka perustuu hallituksen päättämiin strategisiin linjauksiin. Rehtori 
hyväksyy tulosyksikön toimintasuunnitelman ja talousarvion tulosyksikön johtajan esityksestä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio käsitellään tiedekuntien ja palveluyksiköiden  
henkilöstökokouksissa yhteistoimintasopimuksen 8 §:n mukaisesti. 

Ehdotus 15 Olisi syytä varmistaa, että 
yliopistoyhteisölle on tarjolla 
vuorovaikutusmahdollisuuksia ja 
foorumeita keskustelun käymiseen 
keskeisistä valmisteltavista ja 
yliopistoyhteisön sisäisistä asioista.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Yliopistolla on käytössä monia erilaisia työkaluja yhteisön osallistamiseen ja kuulemiseen. 
Kuulemisten laatuun ja oikea-aikaisuuteen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota kuulemisen 
vaikuttavuuden turvaamiseksi. 
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Työryhmän toimenpide-ehdotus Hallituksen lähetekeskustelusta johdetut toimenpiteet 

Ehdotus 16 Isoihin kehityshankkeisiin olisi alusta saakka pyrittävä 
ottamaan mukaan akateemista yhteisöä, sekä jakamalla 
tietoa että ottamalla akateemisia toimijoita mukaan 
valmisteluun.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Toiminnanohjauksessa ja palvelujen kehittämisessä huomioidaan 
läheisyysperiaate ja tiedekuntien osallistuminen. Lisäksi viitataan edellä 
kohdassa 15 esitettyyn yhteisön osallistamiseen ja kuulemiseen.

Ehdotus 17 Hallinnon koordinointia ja palveluiden keskinäistä 
vuorovaikutusta olisi parannettava, jotta tiedekuntiin ei 
tulisi koordinoimatta useita suuria hankkeita lähes 
samanaikaisesti. Parempi olisi priorisoida ja 
aikatauluttaa hankkeet siten, että ne saadaan kunnolla 
vietyä läpi. Hyvällä vuosikellolla voidaan myös tasoittaa 
tiedekuntien ja muiden toimijoiden työn kuormitusta.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Ehdotus on tunnistettu hallinnon kehittämisen ja toiminnanohjauksen 
tulevan kauden painopistealueeksi, jotta hankkeiden koordinointi 
toteutuu paremmin. Vuosikello tulee ohjaamaan toiminnan suunnittelua.

Ehdotus 18 Lausuntokierroksilla on tärkeä merkitys luottamuksen 
rakentamisen välineenä, jos niiden tuloksiin 
suhtaudutaan riittävän responsiivisesti. Pyydettäessä 
lausuntoja olisi annettava vastaajille realistinen aika 
arvioida esitystä. Hyvin lyhyet lausuntoajat herättävät 
kielteisiä reaktioita.

Johtosääntöä ei ole tarvetta tältä osin tarkistaa.

Kuulemisten laadulla ja oikea-aikaisuudella on merkitystä. Viitataan 
myös edellä kohdassa 15 esitettyyn.
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SÄÄTIÖMUOTOINEN TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr toimii Tampereen yliopistona. Säätiöyliopiston toimintaa säätelevät 
yliopistolaki (558/2009), säätiölaki (487/2015), säätiön säännöt ja perustamiskirja. 
 
Säätiöyliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään tässä johtosäännössä ja muissa 
vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä. Johtosäännön vahvistaa hallitus. 
 
Yliopisto toimii konsernissa yhden tai useamman ammattikorkeakoulun kanssa muodostaen 
Tampereen korkeakouluyhteisön.  
 
Yliopiston yksikköjä ja toimintoja voidaan sijoittaa myös muille paikkakunnille.  
 
1 §  
Yliopiston tehtävä ja toimintatapa 
 
Yliopiston perustehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja 
antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta.  
 
Yliopisto pyrkii strategiansa mukaisesti kehittymään ainutlaatuisena toimijana edustamillaan 
tieteen ja taiteen alueilla. Yliopisto toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan 
kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja 
elinikäistä oppimista. 
 
Yliopisto pyrkii kaikessa toiminnassaan korkeaan kansainväliseen tasoon sekä 
tarkoituksenmukaisuuteen ja tuloksellisuuteen oikeusturvavaatimukset ja tasa-arvo huomioon ottaen. 
 
2 § 
Organisaatio 
 
Yliopiston toimielimiä ovat yliopistolain mukaisesti hallitus, rehtori, konsistori ja tiedekuntaneuvostot. 
 
Yliopiston tutkimuksen ja opetuksen järjestävät seuraavat tiedekunnat aakkosjärjestyksessä:  
1) informaatioteknologia ja viestintä 
2) johtaminen ja talous 
3) kasvatustieteet ja kulttuuri 
4) lääketiede ja terveysteknologia 
5) rakennettu ympäristö  
6) tekniikka ja luonnontieteet 
7) yhteiskuntatieteet. 

 
Yliopistolla voi olla myös muita toimielimiä ja erillisyksikköjä. Erillisyksikköjen perustamisesta ja 
lakkauttamisesta päättää hallitus. 
 
Harjoittelukoulu kuuluu kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan. Harjoittelukoulun toiminnasta ja 
hallinnosta määrätään erillisessä johtosäännössä. 
 
Yliopistolla voi olla yhteistä toimintaa muiden organisaatioiden kanssa. Tästä toiminnasta määrätään 
muilla ohjeilla.  
 
Yliopiston tukipalvelut tuottaa tai hankkii yliopiston tukipalveluorganisaatio. Korkeakouluyhteisön 
muodostaman konsernin tukipalvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhtenäisin menettelyin ja 
yhteisen tukipalveluorganisaation tuottamina. 
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Tässä johtosäännössä määritellyt nimitysoikeudet sisältävät aina myös erottamisoikeuden. 
 
 
YLIOPISTOTASON TOIMIELIMET 
 
3 §  
Yliopiston hallitus  
 
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa strateginen ja riippumaton hallitus, johon puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja mukaan lukien kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Säätiön hallitus on yliopiston hallitus. 
Hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiön toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä 
yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason 
asiantuntemusta.  
 
Hallituksen jäsenten nimittämisestä ja toimikauden pituudesta päättää konsistori. Hallituksen jäsenten 
kelpoisuudesta sekä säätiön perustajajäsenten kuulemisesta hallitusta nimitettäessä säädetään 
yliopistolaissa ja säätiön säännöissä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta 
sekä hallituksen kokousmenettelystä määrätään säätiön säännöissä. Hallitus voi kutsua itselleen 
sihteerin.  
 
Hallituksen jäsenen, joka on menettänyt kelpoisuutensa tehtävään yliopistolaissa mainittujen 
kelpoisuusehtojen perusteella, on erottava. Konsistori valitsee hänen tilallensa jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen ottaen huomioon mitä säätiön säännöissä ja alla 11 §:ssä 
sanotaan hallituksen jäsenten valinnasta. 
 
Hallituksen esittelijänä toimii rehtori. 
 
 
4 §  
Hallituksen tehtävät  
 
Hallituksen tehtävänä on:  
 
1) päättää yliopiston strategiasta, yliopiston toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista 

laajakantoisista suunnitelmista;  
2) valita rehtori johtamaan yliopiston toimintaa ja määritellä rehtorin tehtävät; 
3) valita yliopiston provosti rehtorin esityksestä konsistoria kuultuaan; 
4) valita tiedekuntien dekaanit rehtorin esityksestä; 
5) valita vararehtorit ja muut rehtorin suorat alaiset rehtorin esityksestä; 
6) päättää yliopiston vuotuisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta; 
7) vahvistaa yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös; 
8) päättää säätiön säännöistä, yliopiston johtosäännöstä, vaalisäännöstä, taloussäännöstä, 

harjoittelukoulun johtosäännöstä ja muista vastaavista säännöistä, pois lukien hallituksen jäsenen 
nimittämistä ja toimikautta koskevat määräykset; 

9) päättää yliopiston yksikkörakenteesta; 
10) päättää yliopiston omistajapolitiikasta, vahvistaa konserniohjauksen periaatteet ja 

konsernisääntö; 
11) käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat. 
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5 §  
Rehtori, provosti ja vararehtorit  
 
Yliopistossa on rehtori, provosti ja vararehtoreita. 
 
Rehtoriksi valittavalta edellytetään, että hänellä on tohtorin tutkinto ja että hänellä on käytännössä 
osoitettua vahvaa kokemusta merkittävän kansainvälisesti verkottuneen organisaation johtamisesta, 
monipuolinen korkeakoulutoimintaympäristön tuntemus sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot.  
 
Provostiksi tai vararehtoriksi valittavalta edellytetään, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon, että 
hän on akateemisesti ansioitunut ja että hänellä on monipuolinen akateemisen toimintaympäristön 
tuntemus sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.  
 
Hallitus päättää rehtorin, provostin ja vararehtorien toimikaudesta. Se on viisi (5) täyttä lukuvuotta. 
 
Rehtorin apuna toimii johtoryhmä, josta rehtori voi eriyttää rehtoraatin. 
 
 
6 § 

Rehtorin tehtävät 
 
Rehtorin tehtävänä on: 
 
1) johtaa yliopiston ja korkeakouluyhteisön muodostaman konsernin toimintaa; 
2) vastata siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 

järjestetty; 
3) vastata yliopiston strategian toimeenpanosta ja edelleen kehittämisestä; 
4) vastata yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta; 
5) tehdä hallitukselle esitys yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä 

korkeakoulukonsernin vastaavista suunnitelmista; 
6) vastata muiden hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä hallituksen 

päätösten täytäntöönpanosta;  
7) päättää henkilöstön ottamisesta työsuhteeseen ja irtisanomisesta; 
8) tehdä hallitukselle esitys suorista alaisistaan, dekaaneista tiedekuntaneuvostoja kuultuaan sekä 

päättää ylimmän johdon välisestä keskinäisestä työnjaosta; 
9) päättää uusien opiskelijoiden määrästä tiedekuntien esityksistä; 
10) myöntää dosentin arvo ja professorin arvonimi;  
11) ratkaista yliopiston yleistä hallintoa koskevat asiat, jollei lainsäädännössä, säätiön säännöissä tai 

johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä. 
 
Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian yliopiston muun 
toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi lukuun ottamatta tehtäviä 1), 5), 6) ja 8) yltä.  
 
Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa 
hallituksen nimityskomiteaa lukuun ottamatta.  
 
Mikäli rehtoriksi valittu henkilö on työsuhteessa yliopistoon, hän on toimikautensa ajaksi vapautettu 
varsinaisesta tehtävästään.  
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7 §  
Provostin tehtävät 
 
Provosti toimii tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina sekä dekaanien esimiehenä. 
Provosti toimii konsistorin esittelijänä. 
 
Provostilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa 
hallituksen nimityskomiteaa lukuun ottamatta. 
 
Mikäli provostiksi valittu henkilö on työsuhteessa yliopistoon, hän on toimikautensa ajaksi vapautettu 
varsinaisesta tehtävästään.  
 
 
8 § 
Vararehtorien tehtävät  
 
Vararehtorien lukumäärästä ja keskinäisestä työnjaosta päättää rehtori.  
 
Mikäli vararehtoriksi valittu henkilö on työsuhteessa yliopistoon, hän on toimikautensa ajaksi 
vapautettu varsinaisesta tehtävästään.  
 
 
9 §  
Konsistori  
 
Konsistori on yliopistolain tarkoittama koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin.  
 
Konsistoriin valitaan yhdeksäntoista (19) jäsentä yliopiston vaalisäännön mukaisesti.  
 
Yliopiston vaalisäännön 2 §:n tarkoittaman Ryhmän 1 jäsenistä valitaan kahdeksan (8) 
professorijäsentä siten, että he edustavat monipuolisesti yliopiston tieteenaloja. Heille ei valita 
varajäseniä.  
 
Vaalisäännön 2 §:n Ryhmän 2 ehdokkaista valitaan kuusi (6) eniten ääniä saanutta ehdokasta siten, 
että he edustavat monipuolisesti yliopiston tieteenaloja. Vähintään yhden valitun on oltava muun 
henkilöstön edustaja. Heille ei valita varajäseniä.  
 
Säätiömuotoisen Tampereen yliopiston ylioppilaskunta nimeää omien sääntöjensä mukaisesti 
konsistoriin viisi (5) opiskelijajäsentä siten, että he edustavat monipuolisesti yliopiston tieteenaloja. 
Heille ei valita varajäseniä. 
 
Konsistorin jäsen ei voi olla konsistorin valmistelevan elimen jäsen. Edellä mainitulla ei tarkoiteta 
konsistorin itsensä asettamia yksittäistä asiaa valmistelevia ryhmiä.   
 
Konsistorin jäsen toimii koko korkeakouluyhteisön etu huomioon ottaen.  
 
Konsistori valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan professorijäsentensä keskuudesta. 
 
Vararehtoreilla on läsnäolo- ja puheoikeus konsistorin kokouksissa. Konsernin ammattikorkeakoulun 
rehtorilla tai hänen määräämällään ammattikorkeakoulun työntekijällä on konsistorin kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
Konsistorin alaisuudessa voi olla valmistelevia elimiä. Konsistorin ja sen alaisten valmistelevien 
neuvostojen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
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10 §  
Konsistorin tehtävät  
 
Konsistorin tehtävänä on:  
 
1) nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan alla 11 § 

säädetyllä tavalla;  
2) päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;  
3) perustaa ja lakkauttaa tutkinto-ohjelma; 
4) päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista; 
5) päättää opiskelijoiden valintaperusteista;  
6) päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä;  
7) asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet 

sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet;  
8) käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.  
 
Lisäksi konsistorin tehtävänä on seurata yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. 
 
Konsistori voi siirtää tehtävät 4) ja 5) yltä tiedekuntaneuvostolle.  
 
 
11 §  
Hallituksen valinta 
 
Hallituksen jäsenten pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuudesta määrätään säätiön säännöissä.  
 
Hallituksen jäsenten nimittämisestä ja erosta määrätään säätiön säännöissä ja tässä johtosäännössä. 
Toimikaudesta määrätään samoin säätiön säännöissä. 

Hallituksen jäsenten toimikauden päättyessä (kaksi tai kolme jäsentä kerrallaan) konsistori asettaa 
hallituksen jäsenten nimittämistä varten nimityskomitean, johon kuuluu kuusi jäsentä. Kolme 
nimityskomitean jäsenistä edustaa säätiöyliopiston perustajia. Kolme muuta jäsentä edustavat 
yliopiston professorikuntaa, muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja opiskelijoita siten, että 
kustakin näistä on yksi jäsen. Näiden yliopistoyhteisöstä valittavien kolmen jäsenen on edustettava 
yliopiston kolmea osaamiskärkeä, tekniikkaa, terveyttä ja yhteiskuntaa. Konsistori nimittää 
nimityskomitean puheenjohtajan nimityskomitean jäsenten keskuudesta. Nimityskomitean kausi 
kestää kolme peräkkäistä nimittämiskierrosta. 

Konsistorin varapuheenjohtaja käynnistää hallituksen valintaprosessin ja asettaa sen aikataulun 
konsistorin päättämällä tavalla. Säätiön sääntöjen mukaisesti, kun valittavaksi tulee säätiöyliopiston 
perustajien ehdolle asettama hallituksen jäsen, on konsistorin varapuheenjohtajan ilmoitettava siitä 
vähintään neljää (4) kuukautta ennen hallituksen jäsenen toimikauden alkamista perustajille Suomen 
valtiota lukuun ottamatta. Näiden perustajien tulee ilmoittaa asettamansa ehdokkaat konsistorin 
varapuheenjohtajalle ja nimityskomitean puheenjohtajalle vähintään kahta (2) kuukautta ennen 
hallituksen jäsenen toimikauden alkamista. Mikäli perustajat eivät ilmoita ehdokkaitansa, heidät 
asettaa nimityskomitea. 
 
Konsistori nimittää hallituksen jäsenet nimityskomitean tekemästä esityksestä. Konsistorin on 
hyväksyttävä tai hylättävä nimityskomitean esitys kokonaisuudessaan ottaen huomioon se, mitä 
ehdokasasettelusta on säätiön säännöissä sanottu. Jos konsistori ei hyväksy nimityskomitean 
tekemää esitystä, se palauttaa esityksen nimityskomitealle uudelleen valmisteltavaksi. 
Nimityskomitea ei voi tehdä kahdesti samansisältöistä esitystä konsistorille. Vanha hallitus jatkaa, 
kunnes uusi on nimitetty. 
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Rehtori ja provosti eivät osallistu hallituksen ja nimityskomitean jäsenten nimittämispäätöksiin. 

12 §  
Yliopiston tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen 
neuvosto 

Tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto valmistelevat 
konsistorille tutkimukseen, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita. 
Konsistori voi perustaa muita neuvostoja. 

Puheenjohtajana kussakin neuvostossa toimii rehtorin määräämä vararehtori tai jokin muu rehtorin 
määräämä taho. Rehtori voi kutsua kunkin neuvoston jäseneksi konsernin ammattikorkeakoulun 
rehtorin tai hänen määräämänsä henkilön. 

Tämän pykälän tarkoittamien neuvostojen kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään rehtorin antamalla 
ohjeella. 

13§ 
Professorineuvosto 

Professorineuvosto toimii rehtorin, provostin ja vararehtoreitten neuvonantajaelimenä ja tuo kuuluviin 
tiede- ja taideyhteisön äänen olennaisissa yliopiston arvoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Neuvostoon kuuluvat kaikki yliopiston professorit ja apulaisprofessorit. Neuvosto valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.  

Professorineuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta tai jos yli 
kymmenen (10) prosenttia professorikunnasta sitä pyytää. 

Rehtorilla, provostilla, vararehtoreilla ja dekaaneilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus professorineuvoston 
kokouksissa. 

TIEDEKUNTATASO 

14 §  
Tiedekunnan tehtävät, dekaani ja varadekaani 

Tiedekunta on tutkimuksesta ja opetuksesta huolehtiva yliopiston tulosyksikkö. 

Hallitus nimittää dekaanin rehtorin esityksestä johtamaan tiedekunnan toimintaa. Rehtori nimittää 
varadekaanin tiedekunnan dekaanin ja provostin esityksestä.  

Dekaanin tehtävänä on: 

1) johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan taloudesta;
2) valmistella esitys provostille tiedekunnan varadekaaneiksi;
3) valmistella esitys provostille dosentin arvon myöntämisestä;
4) tehdä rehtorille esitys tiedekunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan;
5) hyväksyä tiedekuntaan otettavat opiskelijat;
6) ja muut rehtorin ohjeella määrätyt dekaanin tehtävät.

Dekaanin tehtävistä, toimikaudesta ja kelpoisuusehdoista määrätään rehtorin ohjeella. 
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Dekaanin apuna toimii tiedekunnan johtoryhmä. 
 
Mikäli dekaaniksi valittu henkilö on työsuhteessa yliopistoon, hänet voidaan vapauttaa 
toimikautensa ajaksi varsinaisesta tehtävästään. 
 
15 § 
Tiedekuntaneuvosto 
 
Kussakin säätiöyliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston toimikausi 
on neljä (4) kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
 
Tiedekuntaneuvostoon kuuluu yhdeksän (9), kaksitoista (12) tai viisitoista (15) jäsentä sen mukaan 
kuin rehtori myöhemmin erikseen päättää. Rehtori päättää asiasta tiedekuntaneuvoston esityksestä 
hyvissä ajoin ennen seuraavien vaalien toimittamista. Tiedekuntaneuvoston kokoon vaikuttaa 
tiedekunnan henkilöstön määrä tai muu perusteltu syy. Jäseniä valitaan tasakolmikannan mukaisesti 
siten, että professorijäseniä, muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan 
edustajia sekä opiskelijajäseniä on yhtä monta (3, 4 tai 5 jäsentä/ryhmä). Kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen vaalien tuloksen mukaisesti. 
 
Professorijäsenet sekä muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajat ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan tiedekunnasta vaaleilla kuten yliopiston 
vaalisäännössä erikseen määrätään. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta nimeää omien 
sääntöjensä mukaisesti kuhunkin tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajansa henkilökohtaisine 
varajäsenineen tiedekunnan opiskelijoista.  
 
Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin 
määräämä varadekaani. Dekaani määrää tiedekuntaneuvoston kokouksen sihteerin. 
 
Tiedekunnalla voi olla neuvottelukunta, jonka dekaani nimeää. 
 
Ammattikorkeakoulun rehtorilla tai hänen määräämällään ammattikorkeakoulun työntekijällä on 
tiedekuntaneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on: 

 
1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista; 
2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta; 
3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi; 
4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 

kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;  
5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden 

valintaperusteista; 
6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit; 
7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden 

arvioinnista; 
8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat 

oikaisupyynnöt; 
9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät; 
10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat. 

 
Tiedekuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän dekaanin ratkaistavaksi.  
 
Tutkinto-ohjelman perustamisen ja lakkauttamisen voi käynnistää myös rehtori tiedekuntaneuvostoa 
tai tiedekuntaneuvostoja kuultuaan. 
 
Eri tiedekuntien tiedekuntaneuvostojen yhteistyökäytännöistä määrätään rehtorin ohjeella. 
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YLIOPISTON HENKILÖSTÖ 
 
16 § 
Henkilöstön valintamenettely ja kelpoisuusvaatimukset 
 
Henkilöstön ottamisesta päättää rehtori tai se yliopiston toimielin taikka henkilö, jolle rehtori on 
toimivallan tältä osin siirtänyt.  
 
Hallituksen tehtävänä on ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole 
siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle. 
 
Henkilöstön rekrytoinnin perusteena ovat ennalta määritellyt tehtävän vaatimukset. Hakijoita on 
kohdeltava yhdenvertaisesti ja sukupuolten välinen tasa-arvo huomioon ottaen. 
 
Yliopiston tehtävään valitaan henkilö, jonka koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden seikkojen 
perusteella arvioidaan parhaiten menestyvän tehtävän hoidossa. Tehtävään valittavalla tulee olla 
tehtävän edellyttämät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. 
 
Jos tehtävään kuuluu jonkin yksikön tai toiminnon johtaminen, edellytetään siihen otettavalta ylempää 
korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja tehtävän vaatimaa johtamiskokemusta. 
 
Professorin ja tutkimusjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa, 
korkeatasoista tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen tai taiteellisen 
toiminnan johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta 
sekä näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä tai taiteellisesta toiminnasta. 
 
Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen kolmannelle portaalle sijoittuvaan tehtävään 
valittavalta edellytetään pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa ja näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä 
tutkimustyöstä tai taiteellisesta toiminnasta sekä tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa ja käytännöllistä 
perehtyneisyyttä tehtäväalaan. 
 
Yliopistoasetuksessa säädetyn kielitaidon hallinta tulee varmistaa hakuasiakirjojen ja mahdollisesti 
annettavan opetusnäytteen perusteella ennen kuin tehdään päätös henkilön ottamisesta 
työsuhteeseen. 
 
Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut 
koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus 
yliopistoasetuksessa (770/2009) säädetyn suomen ja ruotsin kielen taidon hallitsemisesta. 
Erivapauden myöntää se toimielin tai henkilö, joka tehtävään ottaa. Professorille erivapauden 
myöntää kuitenkin ylipiston rehtori. 
 
Rehtori antaa kelpoisuutta ja rekrytointimenettelyä koskevia tarkempia määräyksiä. 
 
 
SÄÄTIÖN HARJOITTAMA AMMATTIKORKEAKOULUTOIMINTA 
 
17 § 
Tampereen korkeakouluyhteisön ammattikorkeakoulutoiminnan omistajaohjaus  
 
Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa sääntöjensä mukaan ammattikorkeakoulutoimintaa ja 
omistaa tätä tarkoitusta varten enemmistön Tampereen ammattikorkeakoulun osakkeista. Säätiön 
harjoittamaan ammattikorkeakoulutoimintaan voi liittyä muitakin ammattikorkeakouluja.  
 
Ammattikorkeakoulu on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, ja säätiö varmistaa yhteisten 
strategisten tavoitteiden toteutumisen omistajaohjauksella ottaen huomioon 
ammattikorkeakoululainsäädännön määräykset. 
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Säätiöyliopiston hallitus esittää ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakoulun 
yhtiökokouksen päätettäväksi ehdokkaansa ammattikorkeakoulun hallitukseen.  
 
Ammattikorkeakoulun hallituksen ja sen rehtorin tehtävänä on varmistaa korkeakouluyhteisön 
yhteisten tavoitteiden toteutuminen ammattikorkeakoulun osalta ammattikorkeakoululakia, 
ammattikorkeakoulun omaa johtosääntöä ja Tampereen korkeakouluyhteisön konsernisääntöä 
noudattaen.  
 
Ammattikorkeakoulu laatii lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti oman strategiansa, joka osaltaan 
toteuttaa Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistä strategiaa. 
 
Omistajaohjauksesta annetaan ohjeita myös hallituksen hyväksymässä Tampereen 
korkeakouluyhteisön konsernisäännössä. 
 
 
YLEISET SÄÄDÖKSET 
 
18 § 
Esittely 
 
Päätöksensä tekevät esittelystä hallitus, konsistori, konsistorin asettama oikaisulautakunta, 
tiedekuntaneuvostot, rehtori, vararehtorit, tukipalveluista vastaavat, dekaanit ja varadekaanit. 
 
Toimielimen tai päätösvaltaa käyttävän työntekijän asiana on nimetä esittelijä tai esittelijät ellei heitä 
ole määrätty laissa, säännöissä tai johtosäännössä. 
 
Opintosuoritusten arvioinnissa ei käytetä esittelymenettelyä. Lisäksi rehtori voi päättää antamallaan 
ohjeella siitä, että esittelymenettelyä ei käytetä jonkin muun tiettyä asiaryhmää koskevan päätöksen 
tekemisessä. 
 
 
19 §  
Muiden toimielinten jäsenten valinta ja asema 
 
Henkilöstön edustajien valintamenettelyistä yliopiston muihin kuin tässä johtosäännössä käsiteltyihin 
toimielimiin määrätään rehtorin asettamassa erillisessä ohjeessa.  
 
 
20 § 
Johtosäännön muuttaminen 
 
Johtosääntöä koskevista muutoksista päättää hallitus äänten enemmistöllä läsnä olevien hallituksen 
jäsenten äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on 
kannattanut. 
 
 
21 § 
Johtosäännön voimaantulo  
 
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2021.  
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Tampereen yliopiston rahoitusohjauksen malli

Tampereen yliopiston talousarvion loppusumma on noin 340 miljoonaa euroa. Yliopiston
rahoituksesta noin 60 % saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ulkoisen rahoituksen 
osuus, joka muodostuu kilpaillusta tutkimusrahoituksesta ja liiketoiminnan rahoituksesta,
on noin 40%.

Rahoitusohjauksen vastuunjakoa ohjaa säätiölaki, yliopiston johtosääntö ja 
taloussääntö. Säätiöyliopiston hallitus päättää yliopiston strategiasta, yliopiston 
toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. 
Rehtori vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta 
hoitamisesta ja tekee hallitukselle vuosittain esityksen yliopiston toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Rehtori päättää yliopistolain mukaisen valtion 
rahoituksen kohdentamisesta tulosyksiköille sekä yksiköille asetettavista yliopiston 
yhteisistä tavoitteista ja niiden seurannasta. Taloussäännön mukaan tulosyksiköt laativat
rehtorin osoittaman rahoituksen puitteissa oman talousarvionsa, joka perustuu 
hallituksen päättämiin strategisiin linjauksiin. Rehtori hyväksyy tulosyksikön 
toimintasuunnitelman ja talousarvion tulosyksikön johtajan esityksestä. 

Rahoitusohjaukseen liittyvät linjaukset on kytketty yliopiston 
toiminnansuunnitteluprosessiin. Rahoituksen kohdistaminen yliopiston sisällä tapahtuu 
aikataulussa, jota säätelevät toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen 
määrää ja koostumusta koskevat päätökset ja toisaalta yliopiston sisäisen 
toiminnansuunnittelun sekä tiedekuntien ja tulosyksiköiden oman budjetoinnin ajoitus. 
Tulosperusteisen rahoitusosuuden määrittely voidaan tehdä vasta, kun toiminnan 
tulosten arviointi on valmis ja varmistettu.

Tampereen yliopiston rahoitusohjauksen mallista käy ilmi yliopiston rahoituspohjaa, 
perusrahoituksen, sisäisen ja ulkoisen rahoituksen allokointia sekä rahoitusohjausta ja 
toiminnansuunnitteluprosessia koskevat tarkemmat tiedot.

Liite 1 Tampereen yliopiston rahoitusohjauksen malli

Päätösesitys rehtori Walls 9.12.2020:

Hallitus merkitsee Tampereen yliopiston rahoitusohjauksen mallin tiedokseen. 

Päätös: Hallitus merkitsi rahoitusohjauksen mallin tiedoksi. 

Pöytäkirjaan merkittiin, että̈ hallitukselle toimitetaan talousraportti 
neljännesvuosittain. Lisäksi hallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi 
rahoitusohjausmalli. Hallitus pitää̈ tavoiteltavana, että̈ nykyistä̈ suurempi 
osa rahoituksesta jaetaan hallituksen päättämien yliopiston strategisten 
tavoitteiden mukaisesti. Hallitukselle valmistellaan erikseen päätettäväksi 
merkittäviä taloudellisia asioita koskevat hyväksyntävaltuudet.

Talous- ja rahoitusjohtaja Huhtala sekä vt. viestintäjohtaja Ayres poistuivat 
kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17:01.
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Johdanto 
Tampereen yliopiston budjetin loppusumma on noin 340 miljoonaa euroa. Yliopiston 
rahoituksesta noin 60 % saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka määrittelee rahoituksen 
määräytymisen perusteet ja rakenteen valtakunnallisten yliopistoja koskevien tavoitteiden 
mukaisesti (ministeriön rahoitusmalli). Ulkoisen rahoituksen osuus, joka muodostuu kilpaillusta 
tutkimusrahoituksesta ja liiketoiminnan rahoituksesta, on tasoa 40%. Yliopiston 
rahoitusohjauksessa korostuu perusrahoituksen kohdentaminen tiedekunnille ja muille 
tulosyksiköille. 

Rahoitusohjauksella on uudessa yliopistossa tähän asti pyritty vahvasti jatkuvuuteen ja 
säilyttävyyteen. Uuden yliopiston perustamisvaiheessa tiedekuntien ja muiden tulosyksiköiden 
toiminnan ja rakenteen vakiintuessa on ollut mahdollista luoda myös rahoitusohjaukseen 
uudenlaista jäsentymistä ja läpinäkyvyyttä. Jatkossa rahoituksen ohjauksellisia elementtejä 
voidaankin käyttää enemmän yliopiston strategisten painopisteiden mukaisesti. 

Rahoitusohjauksen vastuunjakoa ohjaa ylätasolla säätiölaki, yliopiston johtosääntö ja 
taloussääntö. Näiden mukaan hallitus päättää yliopiston strategiasta, yliopiston toimintaa ja 
taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. Rehtori vastaa yliopiston 
tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja tekee hallitukselle 
vuosittain esityksen yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Rehtori 
päättää yliopistolain mukaisen valtion rahoituksen kohdentamisesta tulosyksiköille sekä yksiköille 
asetettavista yliopiston yhteisistä tavoitteista ja niiden seurannasta. Taloussäännön mukaan 
tulosyksiköt laativat rehtorin osoittaman rahoituksen puitteissa oman talousarvionsa, joka 
perustuu hallituksen päättämiin strategisiin linjauksiin. Rehtori hyväksyy tulosyksikön 
toimintasuunnitelman ja talousarvion tulosyksikön johtajan esityksestä. 

Rahoitusohjaukseen liittyvät linjaukset ja päätökset on kytketty yliopiston 
toiminnansuunnitteluprosessiin. Rahoituksen kohdistaminen yliopiston sisällä tapahtuu 
aikataulussa, jota säätelevät toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen määrää ja 
koostumusta koskevat päätökset ja toisaalta yliopiston sisäisen toiminnansuunnittelun sekä 
tiedekuntien ja tulosyksiköiden oman budjetoinnin ajoitus. Tulosperusteisen rahoitusosuuden 
määrittely voidaan tehdä vasta, kun toiminnan tulosten arviointi on valmis ja varmistettu. 
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Yliopiston rahoituspohja 
Yliopiston toimintaa rahoitetaan kolmesta pääasiallisesta rahoituslähteestä: opetus- ja 
kulttuuriministeriön perusrahoituksella, ulkoisten rahoittajien tutkimus- ja liiketoimintarahoituksella 
ja yliopiston omalla sisäisellä rahoituksella. 

Perusrahoitus on yliopiston rahoituspohjasta noin 60 %. Perusrahoituksen määrä määrittyy osin 
tulosperusteisesti opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien mittareiden mukaan (nk. 
laskennallinen perusrahoitus) ja osittain opetus- ja kulttuuriministeriön erillisten päätösten 
mukaisesti (kohteelliset erät). Kohteellisiin eriin kuuluvat strategiarahoitus, valtakunnallisten 
tehtävien rahoitus ja ohjelmarahoituskomponentit. Viime vuosina kohteellisten erien osuus 
perusrahoituksesta on kasvanut uuden yliopistojen rahoitusmallin kautta. 

Perusrahoituksen komponentit ja näiden määrät vuodelle 2021 ovat alustavasti seuraavat1: 

• laskennallinen perusrahoitus    158,7 
• strategiarahoitus     20,0 
• ohjelmarahoitus     7,52 

o aloituspaikkalisäykset 
o kansainvälistymisohjelman rahoitus 

• valtakunnalliset tehtävät    7,6 
o normaalikoulu 
o yliopistokeskukset 
o valtakunnallinen tietoarkisto 
o Ficam 

• Yhteensä      193,8 

Ulkoinen rahoitus on yliopiston tutkimustoimintaan liittyvää kilpailtua tutkimus- tai 
liiketoimintarahoitusta. Osuus on noin 40 % kokonaisrahoituspohjasta. Ulkoisesta rahoituksesta 
noin 80 % on julkista yhteisrahoitteista ja 20 % liiketoimintarahoitusta. Suurimmat rahoittajat ovat 
Suomen Akatemia (noin 40 miljoonaa euroa), Business Finland (noin 12 miljoonaa euroa) ja EU:n 
puiteohjelma (noin 10 miljoonaa euroa). Liiketoimintarahoituksen osuudessa suurimpia rahoittajia 
ovat tyypillisesti kansainväliset lääkeyhtiöt. 

Yliopiston sisäinen rahoitus muodostuu Tampereen korkeakoulusäätiön säätiöpääomien ja 
niiden tuottojen käytöstä. Käytön määrästä päättää vuosittain hallitus talousarvion vahvistamisen 
yhteydessä. Käytön määrä mitoitetaan niin, että käyttö ei vaaranna yliopiston pääomien määrää 

 
1 Luvut eivät sisällä vuodelta 2020 siirtyvää jatkuvan oppimisen strategiarahoitusta 
2 Arvio 
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ja sitä kautta toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä. Lähtökohtaisesti pääomien käytön 
vuosittainen määrä on sama kuin sijoitettuna olevien pääomien odotettu reaalituotto, eli tällä 
hetkellä noin 10 miljoonaa euroa eli noin 3 % rahoituspohjasta. 

Tiedekuntien ja muiden tulosyksiköiden kokonaisrahoitus muodostuu perusrahoituksen, ulkoisen 
rahoituksen ja yliopiston sisäisen rahoituksen yhdistelmästä. Tulosyksiköiden budjetoinnin 
loppuunsaattaminen edellyttää siis paitsi opetus- ja kulttuuriministeriön lopullisen päätöksen 
perusrahoituksen määrästä ja koostumuksesta, yliopisto hallituksen päätöksen sisäisen 
rahoituksen määrästä sekä tiedon tiedekuntien ja palveluyksiköiden ulkoisen rahoituksen 
määrästä. 

Kuva 1. Yliopiston rahoituksen kokonaisuus 2021 

 

 

Sisäinen rahoitus ~10

Ohjelmarahoituskomponentit 8
Valtakunnalliset tehtävät 8

~335
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Kohteeton perusrahoitus 159
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Ulkoinen rahoitus

Perusrahoitus 

Ulkoinen rahoitus 

Sisäinen rahoitus 
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Perusrahoituksen allokointi 
Yliopiston sisäinen rahoitusohjaus pohjautuu pitkälti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen 
rakenteeseen ja rahoitusmalliin. Yliopiston on kuitenkin sisäisesti päätettävä resurssien 
kohdentamisesta eri toimintoihin ja tulosyksiköihin. Tätä jakoa tukemaan erotetaan 
perusrahoituksen kokonaisuudesta seuraavat komponentit: valtakunnalliset tehtävät, 
ohjelmarahoituskomponentit, yhteiset palvelut, vyörytettävät palvelut, tiedekuntien 
perustoiminnan rahoitus, tiedekuntien kohteellinen rahoitus ja strategiaperusteinen 
perusrahoitus. 

Kuva 2. Rahoituksen rakenne ja sen kohdentamisen komponentit 2021 

 



 
7 (11) 

 
 
 
 
 
 

 

Tampereen yliopisto 
Y-tunnus 2844561-8    www.tuni.fi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksesta lähtökohtaisesti kiinnitettyjä eriä ovat 
valtakunnallisiin tehtäviin osoitettu rahoitus sekä ohjelmarahoituskomponentit. Kiinnitettyihin eriin 
liittyy tyypillisesti yliopiston omarahoitusosuus, joka kattaa osoitettuihin tehtäviin liittyviä 
kustannuksia, joihin kohteellinen rahoitus ei riitä. Omarahoitusosuus katetaan kohteettomasta 
perusrahoituksesta joko palveluyksiköiden (tietoarkisto ja yliopistokeskukset) tai tiedekuntien 
(normaalikoulu ja Ficam) budjetoinnin yhteydessä. 

Yliopiston sisäisesti allokoitavissa olevaa perusrahoitusta ovat siis laskennallinen perusrahoitus 
ja strategiarahoitus. Näitä käsitellään käytännössä yhtenä kokonaisuutena, joskin tavoitteena on, 
että jatkossa yliopisto voisi myös sisäisesti kohdistaa aikaisempaa suuremman osuuden 
perusrahoituksesta strategiaa tukeviin toimenpiteisiin. Perusrahoituksen allokointiin liittyvät 
seuraavat vaiheet: 

• palvelutehtävän mitoitus 
• strategiaperusteisen perusrahoituksen mitoitus 
• investoinnit 
• kohteellisten rahoituserien mitoitus 
• tiedekuntien tulosperusteisen rahoituksen määrittely 

Näiden erien ja yliopiston sisäisen rahoituksen raamin rajaamana tiedekunnat voivat budjetoida 
omaa toimintaansa ulkoinen rahoitus huomioiden. 

Palvelutehtävän mitoitus 
Palveluiden kustannukset jakautuvat keskitettyihin palveluihin ja vyörytettäviin palveluihin. 
Keskitetyt palvelut ovat yliopiston toiminnassa kiinteitä kustannuksia, joihin palvelun käyttäjät 
eivät voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Vyörytettävien palveluiden kokonaisuus sen sijaan 
muodostuu palveluista, joiden mitoitus riippuu palveluiden tarpeesta ja käytöstä muissa 
tulosyksiköissä, erityisesti tiedekunnissa. Näiden kustannukset allokoidaan tiedekunnille ja muille 
yksiköille tiettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Palvelut rahoitetaan valtaosin perusrahoituksella. Palvelutehtävän mitoitus tarkoittaa 
keskitettyjen ja vyörytettävien palveluiden opetus- ja kulttuuriministeriön kohteettomasta 
perusrahoituksesta katettavaa kokonaiskustannusta. Palvelutehtävän mitoitukseen ei siis lasketa 
esimerkiksi yliopistokeskusten rahoitusta siltä osin kuin tämä katetaan valtakunnallisten tehtävien 
rahoituksesta. 
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Palvelutehtävän mitoituksesta linjataan toiminnansuunnitteluprosessin alussa, kun indikaatio 
opetus- ja kulttuuriminsteriön perusrahoituksen kokonaismäärästä ja rakenteesta on 
hahmottunut. Linjauksen tekee rehtori palvelujohdon esittelystä. 

Palveluyksiköt suunnittelevat toimintansa annetussa rahoitusraamissa. Suunnitelmat käsitellään 
ja niihin liittyvät hanke-esitykset priorisoidaan palvelualueittain. Palveluyksiköiden 
kehityshankkeet käsitellään palveluiden johtoryhmässä ja yliopiston johtoryhmässä. Rehtori 
vahvistaa palvelualuekohtaset toimintasuunnitelmat ja palveluyksiköiden budjetit 
vuosisuunnitelmakeskusteluiden jälkeen joulukuussa. 

Strategiaperusteisen perusrahoituksen mitoitus 
Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen rakenne on viime vuosina muuttunut 
aikaisempaa kohteellisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi. Vuoden 2021 perusrahoituksesta 20 
miljoonaa euroa perustuu yliopiston omiin strategisiin tavoitteisiin ja näitä tukevien toimenpiteiden 
rahoittamiseen. Yliopistolla on sisäisenä tavoitteena pystyä jatkossa kohdentamaan rahoitusta 
selkeämmin myös sisäisesti näihin toimenpiteisiin. Käytännössä strategiaperusteinen 
perusrahoitus on kuitenkin tällä hetkellä vielä osa perusrahoituksen kokonaisuutta, ja sen mitoitus 
määrittyy paljolti esimerkiksi tiedekuntien kokonaisrahoituksen turvaamisen kautta. 

Strategiaperusteisen perusrahoituksen allokointi perustuu tiedekuntien ja palveluyksiköiden 
toimenpide-esityksiin, joita kerätään yksiköiltä toiminnansuunnitteluprosessin yhteydessä. 
Rehtoraatti keskustelee esityksistä budjetointiprosessin loppuvaiheessa ja yliopiston johtoryhmä 
linjaa asian. Päätöksen strategiaperusteisen perusrahoituksen kohdentamisesta tulosyksiköille 
tekee rehtori. 

Investoinnit
Yliopisto tekee perusrahoituksesta investointeja opetus- ja tutkimusympäristöihin noin 7 
miljoonalla eurolla vuosittain. Investoinnit painottuvat voimakkaasti tiedekuntiin, joskin myös 
palveluyksiköt, erityisesti koulutus ja oppiminen sekä tietohallinto, tekevät esityksiä yliopistotason 
investoinneiksi. 

Investointiesityksiä kerätään tiedekunnista ja tietyiltä palveluyksiköiltä budjetointiprosessin 
alkuvaiheessa. Tiedekunnat priorisoivat esityksiä ensin sisäisesti, minkä jälkeen esitykset 
käsitellään provostin johdolla dekaanien ja palvelujohtajien kesken. Investointiesitys on osa 
taloussuunnitelmaa, jonka hyväksyy hallitus.  
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Kohteellisten rahoituserien mitoitus 
Perusrahoituksesta erotetaan kohteellisia rahoituseriä tutkimuksen ja koulutuksen tukeen. 
Kohteellisten rahoituserien määrä vuoden 2021 budjetissa on noin 9 miljoonaa euroa. 
Kohteellisista rahoituseristä suurimpia ovat tutkimuksen vastinrahoitukset sekä 
investointipäätösten mukaisten poistojen kompensaatiot tiedekunnille. 

Kohteellisista rahoituseristä käydään keskustelu yliopiston johtoryhmässä ja niistä päättää rehtori. 

Tiedekuntien tulosperusteisen rahoituksen määrittely 
Tiedekuntien perustoiminnan rahoituksesta erotetaan vuodesta 2021 lähtien 20 % 
tulosperusteisesti määrittyväksi. Tiedekuntien tulosta mitataan samoilla indikaattoreilla kuin mitkä 
määrittävät yliopiston ansainnan opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksessa. 

Tulosperusteisen rahoitusosuuden määrittelyn perusteista keskustellaan yliopiston 
johtoryhmässä ja näistä perusteista linjaa rehtori. 

Sisäisen rahoituksen allokointi 
Hallitus vahvistaa vuosittain budjetin ja taloussuunnitelman yhteydessä seuraavan tilikauden 
sisäisen rahoituksen määrän, joka ilmenee tuloslaskelmassa tilikauden alijäämän suuruutena. 
Sisäinen rahoitus on Tampereen korkeakoulusäätiön pääomien käyttöä. Pääomia muodostuu 
pääomituksesta ja esimerkiksi lahjoituksista sekä tilikausien tuloksista muun muassa sijoitettujen 
pääomien tuotoista. Pääomat voivat olla sidotussa tai vapaassa muodossa riippuen siitä, onko 
pääomia rahastoitu. Pääomien rahastoinnista tekee päätöksen säätiön hallitus tilinpäätöksen 
vahvistamisen yhteydessä. 

Sisäisen rahoituksen määrä vuositasolla on tällä hetkellä noin 10 miljoonaa euroa. Taso 
määräytyy pitkällä aikavälillä suurelta osin pääomien sijoitustuoton odotetusta tasosta, mikäli 
lahjoituksia tai muuta uutta pääomaa ei merkittävästi muodostu. Sijoitustuottojen taso määräytyy 
yliopiston sijoitussuunnitelman mukaisen sijoitusallokaation tuottona. Sijoitussuunnitelman 
hyväksyy säätiön hallitus. 

Sisäistä rahoitusta voidaan käyttää sidotuista pääomista eli säätiöpääomista tai vapaista 
pääomista eli käyttämällä aikaisemmilta tilikausilta kertyneiden voittojen tase-erää. 

Sidottujen pääomien käyttöä säätelevät kunkin rahaston säännöt sekä hallituksen vahvistamat 
rahastojen hallinnoinnin periaatteet. Rahastojen rakenteen vuoksi suuri osa näistä on sidottu niin, 
että käyttö mahdollistuu vain uusien lahjoitusten myötä tai rahastojen tuottojen kertyessä tulevina 
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vuosina käyttörahastoihin. Rahastoja pyritään kuitenkin käyttämään mahdollisuuksien mukaan 
niiden pääomien suhteessa. 

Säätiöpääomia käytetään tyypillisesti ajallisesti rajoitettuihin yliopiston strategisia tavoitteita 
tukeviin hankkeisiin tai muuhun strategiaa tukevaan toimintaan. Säätiöpääomien tuottoja voidaan 
osoittaa sekä tiedekuntien toimintaan että palveluyksiköiden hankkeisiin. Päätökset 
säätiöpääomien käyttökohteista tekee rehtori. 

Ulkoisen rahoituksen allokointi 
Yliopiston rahoituspohjasta noin 40 % tai noin 130 miljoonaa euroa muodostuu ulkoisesta 
tutkimusrahoituksesta ja liiketoimintarahoituksesta. Rahoituksen kokonaismäärään sisältyy 
tutkimukseen tai liiketoimintaan liittyviä suoria kuluja sekä yleiskustannuksia kattava erä. Ulkoisen 
rahoituksen käytöstä päätetään tiedekunnissa niin suorien kulujen kuin 
yleiskustannusosuudenkin osalta rahoittajien asettamien ehtojen puitteissa. 

Rahoitusohjaus ja 
toiminnansuunnitteluprosessi 
 
Tulosyksiköiden budjetointiin liittyvät päätökset kytkeytyvät yliopiston omaan 
toiminnansuunnitteluprosessiin ja ne ovat riippuvaisia opetus- ja kulttuuriministeriön 
perusrahoitusta koskeviin päätöksiin. Tyypillisesti opetus- ja kulttuuriministeriön alustavia 
laskelmia perusrahoituksen määrästä ja koostumuksesta aletaan saada kesäkuun loppupuolella, 
ja lopullinen päätös perusrahoituksen määrästä vahvistetaan joulukuussa eduskunnan 
vahvistettua valtion talousarvion seuraavalle vuodelle . 

Yliopiston oma toiminnansuunnitteluprosessi käynnistyy toiminnan tulosten arvioinnilla heti 
vuoden vaihteen jälkeen. Tulevan vuoden toiminnan suunnittelu aloitetaan ennen kesää, jolloin 
tiedekunnat ja muut tulosyksiköt alkavat suunnitella omaa toimintaansa rehtoraatin vahvistamien 
strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Hallitukselle esiteltävä toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu yliopiston strategisiin tavoitteisiin, 
näitä tukeviin toimenpiteisiin sekä tiedekuntien näkemykseen ulkoisen rahoituksen mitoituksesta. 
Hallituksen vahvistettua yliopiston sisäisen rahoituksen määrän voidaan tiedekuntien ja muiden 
tulosyksiköiden budjetointia viedä eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten 
aikataulujen puitteissa. Rehtori vahvistaa tulosyksiköille jaettavan perusrahoituksen määrän 
joulukuussa. 
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Kuva 3. Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikello 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAU/4383/013/2020

Hallitustyöskentelyn itsearviointi

Hallitustyöskentelyn  itsearviointikeskustelu  käydään  16.12.2020.  Hallituksen  jäsenet
vastaavat itsearviointia koskevaan kyselyyn 11.12.2020 mennessä.

Päätösesitys rehtori Walls 9.12.2020:

Hallitus käy keskustelun työskentelystään itsearvioinnin perusteella.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Hallituksen itsearviointikeskustelua pohjustettiin kyselystä saatujen tulosten
perusteella. Hallituksen sisäinen keskustelu käytiin klo 17:30 alkaen. 

Rehtori  Walls  ja  johtaja  Katajajuuri  poistuivat  kokouksesta  klo  17:30  ja
sihteeri Kautto klo 17:26.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:39.
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Pöytäkirjan tarkastukset ja allekirjoitukset

Ilkka Herlin
puheenjohtaja

Johanna Kantola
pöytäkirjantarkastaja
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Muutoksenhakuohje

Tämän pöytäkirjan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta, koska ne koskevat 
kokouksen järjestäytymistä, asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, yliopiston sisäistä 
hallintoa tai muuta yliopistolain (558/2009) 84 §:n tarkoittamaa valituskelvotonta 
päätöstä:

Asiat 1 – 6.

Tämän pöytäkirjan seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua yliopistolain (558/2009) 82 
§:n mukaisesti päätöksen tehneeltä yliopiston toimielimeltä:

-

Tämän pöytäkirjan seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen:

-

Tämän pöytäkirjan seuraaviin, hankintoja koskeviin päätöksiin voi hakea 
hankintaoikaisua päätöksen tehneeltä yliopiston toimielimeltä julkisista hankinnoista 
annetun lain (1397/2016) 133 §:n mukaisesti:

-

Tämän pöytäkirjan seuraaviin, hankintoja koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta 
valittamalla markkinaoikeuteen julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 
mukaisesti:

-

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet toimitetaan asianosaiselle pöytäkirjanotteen liitteenä.
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