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Kommentti Kommentin lähettäjä 

Yleiskommenttina: minä ymmärrän hyvin että johtosääntöasiassa on erilaisia näkemyksiä, eikä niistä mikään ole 
toista arvokkaampi.  
 
Minä kuitenkaan en ymmärrä enkä hyväksy sitä että kohtuullisen pieni ryhmä pyrkii antamaan sen kuvan että 
yliopistoyhteisö olisi sekaisin ja "mikään ei toimi". Näin ei yksinkertaisesti ole. 90+% henkilökunnasta haluavat 
keskittyä varsinaisiin töihinsä, tutkimiseen ja opettamiseen, kokevat että järjestelmä toimii, eivätkä edes tiedä 
mitä johtosäännössä lukee tai ei lue. 
 
Keskustelussa myös hämmentää hyvin paljon se, että mitään aitoja todellisia ongelmia ei kukaan näytä 
pystyvän identifioivan. Keskustelu on siis täysin periaatteellinen. Toivon että hallitus ymmärtää tämän. 
 
Työryhmän raportissa näkyy harmillisen selvästi työryhmän kokoonpano ja sen enemmistö - hyvin 
hämmentävää että siellä on laaja edustus siitä pienestä ryhmästä joka tätä periaatteellista keskustelua pitää 
yllä. Keskustelu on tärkeää, mutta työryhmän kokoonpano ei edusta millään lailla yliopiston keskiverto-opettajaa 
tai -tutkijaa. Miten tällaisen työryhmän raportti voisi kuvata yliopistoa laajasti ? Hyvin valitettava asia. 
 
Kaiken kaikkiaan raportin esitykset, jos ne toteutuvat, muuttavat yliopistoa vahvasti suuntaan jossa kaikenlainen 
sisäpoliittinen vaikuttaminen korostuu. Tämä on minusta erittäin huono suuntaus - ei parhaat tutkijat ja opettajat 
keskimäärin halua tällaista, vaan he haluavat luotettavan ja lobbaamisesta vapaan johtamisjärjestelmän jossa 
kaiken ydin on tasapuolisuus ja luottamus tasapuolisiin mahdollisuuksiin, ja ammattimainen johtaminen. Sanalla 
ammattijohtaja on huono kaiku, mutta se on ainoa tapa pitää sisäpolitiikka ulkona yliopiston päätöksenteosta. 
 
En täysin myöskään ymmärrä kolmikannan korostamista. On täysin perusteltua että kaikki ryhmät ovat 
konsistorissa läsnä, mutta minusta on myös täysin luonnollista että kokemus ja asiantuntemus vaikuttavat - 
konsistorissa keskustellaan ja päätetään paljon mm. tutkimukseen liittyvistä asioista, niin miksi henkilöiden joilla 
ei ole tutkijakoulutusta tulisi olla samassa mitassa päättämässä näistä ? Ihan esimerkkinä. Professorit vastaavat 
yliopiston tieteellisestä tutkimuksesta - jota ilman yliopisto ei olisi yliopisto - ja siksi professorikunta on yliopiston 
todellinen ydin, ja täten on mielestäni perusteltua että professoreilla on konsistorissa enemmän edustajia.  

Mikko Valkama 
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Kommentti Kommentin lähettäjä 

Työryhmän ehdotukset ovat pääosin hyviä ja luovat perustaa johtamisjärjestelmän ja johtosäännön 
uudistamiselle. Konsistorin on hyvä saada valita itse puheenjohtajansa, se korostaa konsistorin asemaa ja 
vapautta toimielimenä, jonka kautta yliopistoyhteisön edustus ja sitä kautta itsehallinto toteutuu. Lisäksi se 
selkiinnyttää nyt hieman erikoista johtamisjärjestelmän keskinäistä (valvonta)suhdetta konsistorin, hallituksen ja 
toimivan johdon välillä.  
 
Hallituksen valinnassa niinikään on tarpeen vahvistaa konsistorin vapautta. Raportissa puhutaan luottamuksen 
merkityksestä, siihen liittyy oleellisesti myös tiedonkulku, ja kumpaakin helpottaisi jos konsistori valitsisi 
nimityskomiteaan perustajien ehdokkaiden lisäksi omia jäseniään valiokunta-tyyppisesti. Siksi on syytä 
varmistaa että säännöt eivät tätä rajoita ja ettei asiasta synny tulkintaerimielisyyksiä.  
Konsistorin kokoonpanoa pidän muuten nykyisellään oikeana (8-6-5) enkä kannata varajäsenten nimeämistä. 
 
Myös esitys dekaanien valintatavan muuttamisesta ja tiedekuntaneuvoston vallan kasvattamisesta on 
perusteltu. Dekaani työskentelee rehtorin alaisuudessa ja johtamisen edellytyksenä rehtorilla on oltava tärkeä 
rooli myös rektyroinnissa.  Kuitenkaan dekaanin tehtävä ei ole ainoastaan toimivan johdon linjaorganisaatiossa 
toimiva toimeenpanija, vaan hänellä tulee olla myös tiedekunnan vahva tuki, jos ei ihan Primus inter pares, niin 
ainakin henkilö jonka valintaan tiedekunta on voinut vaikuttaa.  

Arto Haveri 
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Kannatan kaikkia esitettyjä muutosehdotuksia. Tosin kohtaan (3) totean, että provostin tehtävä olisi mielestäni 
tarpeen poistaa kokonaan. Se on tarpeeton lisäporras hallinnossa. Parempi olisi, jos kaikki vararehtorit olisivat 
samalla hallinnollisella tasolla, ja tehtävät jaettaisiin heidän kesken. Ehdotuksesta (9) kannatan toista esitettyä 
vaihtoehtoa. Ehdotuksesta (10) kannatan versiota, jossa tiedekuntaneuvosto päättäisi toiminta-, talous- ja 
henkilöstösuunnitelmasta, dekaani päättäisi talousarviosta. Ehdotukseen (14) esitän tulkintaa, jonka mukaan 
hallitus päättää siitä, miten perusrahoitus jaetaan tiedekunnille ja muille talousyksiköille. 

Mari Hatavara 
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Työryhmän raportissa on ennen kaikkea hyvää se, että tunnustaa sen moninaisuuden, joka on Tampereen 
yliopiston rikkaus. Samalla kun pyritään tieteenalojen ja yksiköiden hallinnolliseen yhdenvertaisuuteen, pitää 
huomioida ja hyväksyä tieteenalojen ja traditioiden erilaisuus ja erilaiset kulttuurit. Siksi johtosäännöllä ei pidä 
rakentaa sellaista johtamisjärjestelmää, jossa yhtenäiskulttuurilla heikennetään tieteenalojen menestymisen 
mahdollisuuksia. Hallinnollisia toimenpiteitä pidä virittää vain jonkin yliopiston osan tarpeiden mukaan 
koskemaan koko yliopistoa. Tällöin saatetaan toisaalla korjata ongelmaa, mutta toisaalla rikkoa toimivia 
käytäntöjä. 
 
Työryhmän raportissaan esittämät ehdotukset ovat kaikki kannatettavia. 
 
Säätiöyliopistossakin yliopistolaki on ylin toimintaa ohjaavaa säädös. Siksi johtosäännöllä tmv. ei pidä vähentää 
yliopiston lakisääteisten toimielinten eli hallituksen, rehtorin ja konsistorin valtaa. Konsistori on yliopistoyhteisöä 
edustava toimielin ja siksi erityisen tärkeä rakennettaessa luottamusta yliopistoyhteisössä. Epäonnistunut 
nykyinen johtosääntö on rikkonut tämän luottamuksen rakentamista ja tuonut lisää eripuraa yliopistoon.  
Jatkossa konsistorin tulisi valita puheenjohtaja keskuudestaan yliopistolain hengen mukaisesti. Provostilla olisi 
merkittävä rooli konsistorin esittelijänä. Myös muut työryhmän esitykset konsistorin toiminnan suhteen ovat 
erittäin kannatettavia ja sujuvoittaisivat konsistorin työskentelyä. 
 
Se, että joka vuosi on kaksi erovuoroista hallituksen jäsentä, kuormittaa konsistoria liikaa. Parempi olisi jos 
hallitusvalintaa tehtäisiin joka toinen vuosi. Silloin hallituksenkin jäsenten toiminta voisi olla pitkäjänteisempää. 
Myös se, että konsistorin on hyväksyttävä nimityskomitean esitys sellaisenaan hankaloittaa hallituksen valintaa. 
Konsistorin valtaa hallitusvalinnassa ei pidä rajoittaa enempää kuin yliopistolaki edellyttää. 
 
Kannatan myös muutosta, että vararehtorit keskittyisivät akateemiseen johtamiseen ja yliopistolla olisi erillinen 
hallintolinjasta ylintä vastuuta kantava hallintojohtaja. 
Dekaanin rooli on nykyisellään epäselvä. Toisaalta hän on rehtorin käskyläinen ja hallinnon edustaja 
tiedekunnassa, kun toisaalta hänen pitäisi olla oman tiedekuntansa yhteisön edustaja. Siksi tiedekuntaneuvostot 
pitää kytkeä tiiviimmin mukaan dekaanien rekrytointiprosesseihin. On tärkeä, että dekaani nauttii sekä 
tiedekunnan että rehtorin luottamusta. Olisi hyvä käytäntö, että tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille kaksi 
dekaaniehdokasta ja ellei rehtori katso voivansa esittää kumpaakaan näistä, asia palaa tiedekuntaan. 
Tiedekuntaneuvostojen tulisi tehdä esitykset professoreiden ja tenure -tehtävien täytöstä tehtäväntäyttöryhmän 
pj:n esityksestä. On myös tärkeää, että tiedekunnan valta ja vastuu taloudesta kasvaa. 
 
Nykyisin yliopiston strateginen kehittäminen on irrallaan akateemisen yhteisön arjesta ja toiminnasta. 
Byrokraattinen toimintamalli heikentää yhteisön toimintamahdollisuuksia. Tutkinto-ohjelmat ja oppinaineet 
tekevät kuitenkin yliopistojen ”tuloksen”, mutta ne ovat usein vain hallinnon kehittämisen kohteina ilman, että 

Kirsi Lumme-Sandt 
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niiden todellisia tarpeita huomioitaisiin.  
 
Yliopistoyhteisön ”osallistaminen” erilaisten nopeatempoisten verkkotyökalujen avulla on ollut 
näennäisdemokratiaa.  Akateeminen henkilökunta pitäisi vahvemmin ottaa mukaan kehityshankkeiden 
valmisteluun ja huomioida eri alojen tarpeet. 
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Hallituksen osalta nälisin, että: 
- hallitus voisi olla kokonaan ulkopuolisista, riippumattomista jäsenistä koostuva tai vähintään yli puolet olisi 
ulkopuolisia ja riippumattomia jäseniä, näin vältettäisiin sisäpiirin politikointi 
-hallituksessa tulisi olla myös ulkomaalaisia jäseniä huippuyliopistoista (kirjattava johtosääntöön) 
- hallituksessa taattava tasapuolisesti eri kärkialojen edustus eli tekniikka, terveys ja yhteskunta 
-nimityskomitean nimeäminen pitäisi tehdä niin, että riippumattomuus säilyy ja kaikki kolme kärkialaa on 
tasapuolisesti edustettuna, konsistorin jäsen ei voi kuulua valintakomiteaan 
- jos konsistori nimeää jäsenet, nimeämiseen saavat osallistuvat vain henkilöt, jotka eivät ole jäävejä 
(riippumattomuusehdot)-omia kavereita ei nimetä, tiukka linja politikoinnin välttämiseksi tärkeää 
-konsistorin toimivaltaa päätöksentekoelimenä ei tule kasvattaa, 
- konsistorin puheenjohtajana pitää jatkossakin olla provosti, ei konsistorin sisältä puheenjohtajaa, esittelijän 
nimeää rehtori provostin esittelystä, näin puheenjohtaja ja esittelijä ovat riippumattomia vaaleilla valitusta 
konsistorista 
-opiskelijoiden päätäntävaltaa konsistorissa tulee tarkastella käsiteltävien asioiden mukaan, esim. 
tiedekuntaneuvostoissa opiskelijat eivät voi osallistua tohtorin väitöskirjojen arvosteluun, pohtisin tätä myös 
nimityskomitean ja hallitusten jäsenten valinnan kohdalla, muutoin kolmikanta ok 
- konsistorin jäsen ei voi voi olla valmistelevan elimen jäsen, tämä tulee säilyttää edelleenkin johtosäännössä, 
riippumattomuus päättävän elimen ja valmistelun välillä on taattava 
-provostin roolin selkeyttäminen on ihan hyvä asia, kuitenkin hän on "akateeminen rehtori" ja hänelle 
luonnostaan kuulu konsistorin puheenjohtajuus ja vahva asema konsistorin työssä 
- hallintojohtajalle ei tässä nykyisessä organisaatiossa ole tarvetta, vararehtoreilla on omat tonttinsa ja 
provostilla akateeminen johtajuus, tukipalveluiden johtajat johtavat omia substanssejaan, yleinen hallintojohtaja 
vain sekoittaisi tätä hyvää substanssiosaamiseen perustuvaa johtamismallia, aina toki tehtävänkuvia voi 
terävöitää 
- dekaanit ovat ammattijohtajia ja heidän valinta kuuluisi hallituksen tehtäviin rehtorin esittelystä, dekaanien tulisi 
olla riippumattia tiedekuntieen oppialoista eli mielellään oman ulkopuolelta, mutta tutkimuata ja yliopiston 
toimintaa tuntevia 
- dekaanin valinnassa voidaan kuulla yliopiston johtoa ja tiedekuntia, mutta tiedekuntaneuvostot eivät ole 
asiantuntijoita tässä asiassa eikä muutenkaan rekrytoinneissa, erityisesti substanssin osalta. Näin: 
"tiedekuntaneuvostolle tulee tuoda tiedoksi käynistetyt rekrýtoinnit ja tiedot tehtävään valitusta henkilöstä" 
-tiedekuntaneuvostojen tehtävänä on käsitellä toiminta-ja talousuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, jossa 
on myös mukana tulevat rekytoinnit, tämä on jo kuulemista. Lisäki jokaisessa tiedekunnassa järjestetään 
henkilöstökokous, jossa käydään läpi henkilöstösuunnitelma mukaan lukien tulevat rekytoinnit, joten kuulemiset 
tehdään jo monella tasolla 
- mikäli rekytoinnit tuodaan tiedekuntaneuvostoon, se hidastaa rekytointiprosessia ja on kilpailukykymme 
kannalta katastrofi, lisäksi paras substanssiosaaminen löytyy yksiköistä ja tutkimusryhmistä, ei 
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tiedekuntaneuvostosta, rekytointiprosessi tulee pitää irti tiedekuntaneuvostojen tehtävistä 
- valinatyöryhmän nimeää nykyisin provosti dekaanin esityksestä, näin pitää olla jatkossakin, sillä 
valinatyöryhmän tulee olla substanssiosaamiseltaa vahva eikä siihen saa kytkeä sisäpolitiikkaa 
-tiedekuntaneuvostojen tehtävien tulisi olla tiedekunnan strategisia tehtäviä koulutukseen ja tutkimukseen 
painottuen 
 
Loppukaneetti: 
Työryhmä on varmaan pyrkinyt hyvään konsensukseen raportissaan, mutta yksittäiselle konsistorin jäsenelle 
asia näyttäytyy niin, että esitetyt ehdotukset eivät tule lisäämään yliopistomme avoimuutta eikä strategisten 
tavoitteiden kuten kansainvälistymisen toteutumista. Raportti näyttäytyy politiikan teon välineenä, jolla pyritään 
dissaamaan niin hallituksen asemaa kuin konsistorin linjakasta johtamista. Toivon, että hallitus ei toteuttaisi 
näitä raportissa esitettyjä ehdotuksia eikä toisi niitä johtosääntöön. Monet ehdotuksista ovat sellaisia, että ne 
vievät yliopistoamme takaisin virka-aikaan eivätkä tue modernia ja eteenpäin suuntautuvaa johtamista. Monet 
konsistorin jäsenet ajattelevat vain omaa napaansa, ei yliopiston etua ja demokratia on vain verho oman edun 
tavoittelulle. 
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Raporttia voi pitää kelvollisena ja tervetulleena kompromissina, jonka ehdotukset kehittäisivät yliopistoa 
parempaan suuntaan. Vaikka yliopistoyhteisö on toivonut merkittävämpiäkin uudistuksia ja vaikka 
henkilökohtaisestikin toivoisin enemmän ja syvempiä muutoksia, voi nyt esiteltyä raporttia pitää hyvänä 
kompromissiehdotuksena. Työryhmä on mielestäni tehnyt hyvää työtä sovitellessaan erilaisia näkemyksiä 
yhteen. 
 
Kaikki raportin ehdotukset (yhtä lukuun ottamatta, ks. alla) ovat ehdottomasti toteuttamisen arvoisia, ja pitäisin 
yliopiston kehittymisen kannalta tärkeänä, että ne kaikki myös pannaan täytäntöön. Raportissa ehdotetut 
muutokset olisivat tärkeä askel kohti parempaa johtamisjärjestelmää ja luottamuksen parantumista yliopiston 
sisällä. Erityisen merkittävinä pidän hallituksen (1-2) ja dekaanien (8-9) valintaa sekä konsistorin (3-6) ja 
tiedekuntaneuvostojen (10-11) toimintaa koskevia muutosesityksiä, jotka olisi erittäin tärkeä toteuttaa, mutta  
myös kaikki muut esitykset ovat hyviä (alla esittämääni lukuun ottamatta). 
 
Ainoastaan ehdotus siitä, että tiedekuntaneuvostot voisivat ottaa ulkopuolisia jäseniä, tuntuu 
harkitsemattomalta. Ehdotusta siitä, että vaaleilla valittavaan toimielimeen nimitetään vaalien ohi lisäjäseniä, voi 
pitää outona. Tämä olisi myös hienoisessa ristiriidassa sen periaatteen kanssa, jota raportissa konsistoriin 
esitetään (ts. ettei vaaleilla valittavaan elimeen voi nimittää äänivaltaisi jäseniä ohi vaalien.) Jos tällainen 
kummallisuus kuitenkin sallittaisiin johtosäännössä, ehdoton vähimmäsedellytys olisi, että tämän pitäisi tapahtua 
täysin yksimielisesti. Muuten tiedekuntaneuvoston enemmistö voisi käyttää ulkopuolisia jäseniä asemansa 
vahvistamiseen ja pönkittämiseen. 
 
Lisäksi ehdotusta 12 tulisi tarkastella monisyisemmin kuin vain kysymyksenä joidenkin teidekuntaneuvostojen 
koon kasvattamisesta. Tämänhetkisessä tilanteessa pienimmän (EDU) ja suurimman (ITC) tiedekunnan välinen 
kokoero on valtava: EDU:n henkilöstömäärä taitaa olla noin 100 ja ITC:n noin 600. Hallituksen tulisi vakavissaan 
etsiä keinoja paitsi siihen, että EDU:ssa tiedekuntaneuvosto koetaan liian suureksi myös siihen, että ITC:ssä 
tiedekuntaneuvosto kykenee edustamaan tai kanavoimaan (tiedekunnan suuren koon vuoksi) huomattavasti 
huonommin yhteisön kantoja ja moninaisia tarpeita kuin muut tiedekuntaneuvostot. Edustuksellisuus on siis 
paljon heikompaa joissain osissa yliopistoa kuin toisissa, mitä voi pitää johtamisjärjestelmän legitimiteetin 
näkökulmasta pitkällä aikavälillä merkittävänä ongelmana. 
 
Kokonaisuudessan kuitenkin erinomaista työtä työryhmältä, ja toivon hallituksen arvostavan ja suhtautuvan 
vakavasti raportin kaikkiin ehdotuksiin. 

Hanna Kuusela 
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Raportin kaikki kehitysehdotukset ovat erittäin kannatettavia ja tärkeitä. Uusi, yhdistynyt Tampereen yliopisto on 
haastava, edelleen kehittyvässä vaiheessa oleva kokonaisuus. On luonnollista, että kahden vuoden 
kokemuksen myötä esiin nousee johtosääntöön ja johtamisjärjestelmään kohdistuvia muutostarpeita. Raportin 
ehdotuksilla vastataan niihin ja vahvistetaan yliopiston myönteisen kehittymisen ja tulevan menestymisen 
edellytyksiä. Toivon että yliopiston hallitus toteuttaa raportissa esitetyt kehitysehdotukset yliopiston toimintaa 
ohjaavien säädösten osalta ja toimiva johto tarttuu raportissa esitettyihin toimintakulttuuriin liittyviin ehdotuksiin. 

Ismo Isopoussu 
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Kommentoin seuraavassa työryhmän raportin muutosehdotuksia yliopiston hallintomalliin. Yliopiston tulee 
kaikissa toimissaan -mukaan lukien hallintoelimet – tähdätä siihen, että koulutus kannattaa ja tiede on 
korkeatasoista. Hallintomallin ja mahdollisten johtosäännön muutosten tulee kaikilta osin palvella ja kunnioittaa 
näitä yliopiston olemassaolon perusteita. 
 
Yleiskommenttina esitettyjen muutosten suhteesta yliopistofuusion tavoitteisiin palautan mieleen, että TTY:n 
hallituksen (ja rehtorin neuvottelujen katkettua yliopistoyhteisölle esittelemä) fuusion worst case-skenaario 
toteutuisi esitettyjen muutosten myötä lyhentämättömänä ja strategisesti johdettava säätiöyliopisto jäisi 
toteutumatta. Tältä osin hallitus tuntee fuusio yhteydessä tehdyt sitoumukset ja niiden velvoitteet, mutta 
äärimmillään sen on tarpeen perehtyä myös sopimuksen purkamisen mahdollisuuksiin. Hämmennystä erityisesti 
Hervannan kampuksella on herättänyt johtamisjärjestelmän ja johtosäännön valmisteluun nimetyn työryhmän 
yhteiskunnallisen suuntautuneisuuden yksipuolisuus.  
 
Yliopiston nykyhallinnon keskeinen haaste on konsistori ja sen toiminta. Johtosääntö konsistorin osalta 
käytännössä jättää yliopistoyhteisölle merkittävästi enemmän valtaa kuin julkisoikeudellinen yliopisto. 
Konsistorin toimintaa ei valvo kukaan eikä vallan vastineeksi ole määritelty vastuita (vrt. esim. toimiva johto ja 
hallitus). Akateemisista linjauksista vastaava konsistori (akateeminen hallitus) koostuu sisäisistä, vaaleilla 
valituista jäsenistä. Jäsenten valinta ei perustu akateemiseen asiantuntemukseen, vaan taustaryhmien 
edustukseen. Konsistorin ainoa vaikutin hallituksen tavoin tulisi olla yliopiston etu. Raportissa on ehdotettu 
konsistorin aseman korostamisesta entisestään (täysipäiväinen vaaleilla valittava pj., itse valittavat valmistelijat, 
kokoonpanon muuttaminen entistä epäakateemisemmaksi, konsistori käytännössä määräisi, keitä 
nimityskomitea saa ehdottaa hallituksen jäseniksi). Toteutuessaan muutos loisi kaksipäisen johtamismallin, 
jossa toimiva johto ja yliopistoyhteisö olisi kaikissa (akateemisissa) asioissa vastakkain. Esimerkiksi konsistorin 
omien valmistelijoiden käyttö irti kytkisi valmistelun toimivasta johdosta ja valmistelutehtävään määritellyistä 
neuvostoista. Tämä menettely haastaisi myös esittelystä tehtävän päätöksenteon eli valmistelijoiden ja 
esittelijöiden riippumattomuuden päätöksentekijöistä. 
 
Asiantuntijuuden lisäämiseksi ja sisäsiitoksen haittojen hillitsemiseksi konsistoriin tulisi valita mukaan 
yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä esimerkiksi hallituksen nimeämänä. Eri tahoilta ehdotetun erillisen 
tieteellisen neuvottelukunnan perustamisen sijaan, ulkopuoliset huipputieteen asiantuntijat konsistorin jäseninä 
nostaisivat yliopiston tieteellistä ambitiotasoa.  Tieteen ja koulutuksen tason turvaamiseksi nykyisen 
yhteiskunnallisia kokeiluja suosivan hallintokulttuurin sijaan parempi vaihtoehto olisi saman tien ottaa käyttöön 
julkisoikeudellisen yliopiston hallintomalli. Siinä hallituksen ja konsistorin tehtävät ovat yhdellä toimielimellä (50 
% sisäisiä ja 50 % ulkoisiä jäseniä, pj. ulkoinen jäsen). Akateemiset linjaukset eivät jäisi sisäisen, vahvasti 
politisoituneen edunvalvonnan ja loputtomien äänestysten varaan eikä yksikään kolmikannan taho voisi nousta 
vaa’ankieliasemaan päätöstilanteessa kuten nykykonsistorissa tapahtuu. Hallituksen valinnasta tulisi 

Jaakko Puhakka 
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julkisoikeudellisten yliopistojen tavoin vastata erillinen kollegio, jolle nimityskomitea valmistelee ehdotukset. 
Yliopistoyhteisön jäsenten valintamenettely tulisi järjestää niin, että se takaa tasapuolisen edustuksen yliopiston 
edustamille tieteenaloille. 
 
Konsistori päättää keskeistä tieteen linjauksista. Konsistorin jäsenistä osalla ei ole tutkijankoulutusta (opiskelijat) 
eikä näin ollen päätöksenteon edellyttämää asiantuntemusta ja ymmärrystä. Asiantuntemattomuuteen 
perustuva päätöksenteko on yliopistolta selkeä viesti, ettei se arvosta koulutusta. Tämän epäkohdan 
korjaamiseksi ehdotan vastaava mallia kuin tiedekuntaneuvostossa, missä opiskelijajäsen ei voi osallistua 
tutkijankoulutusta edellyttävään päätöksentekoon (esim. väitöstöiden arvostelu). Tätä periaatetta tulisi soveltaa 
konsistorin päätöksenteossa tieteen ja tutkimuksen linjausten osalta. 
 
Säätiöyliopisto valitsee keskeiset johtajat (dekaanit) strategian toimeenpanijoiksi, ei yliopistoyhteisön 
luottamushenkilöiksi. Ammattimaiset johtajavalinnat kuuluvat strategiasta vastaaville tahoille. 
 
Professorinimityksissä nykyinen tenure track-menettely on erittäin hyvin strategiaa tukeva ja riippumaton. 
Tiedekuntaneuvoston jäsenten osalta sen sijaan saattaa muodostua riippuvuuksia (hakijana kaveri tai 
kiusallisen kova vertailukohde) sekä haasteita asiantuntemuksessa ja yliopistotason strategian linjausten 
hallinnassa. 
 
Yliopistoyhteisön kunnioitus ansaitaan ja osoitetaan koulutusta ja tiedettä arvostamalla. Toivotan hallitukselle 
viisautta tärkeiden päätösten edessä sekä rohkeutta jättää omaan arvoonsa julkisuuden kautta pitkään jatkunut 
painostus. Yliopiston tulevaisuus on tieteellisissä viittauksissa, ei twiittauksissa.  
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Kommentti johtamisjärjestelmän kehittämisraporttiin 
 
Haluan kiittää työryhmää erinomaisesta työstä sekä hallitusta mahdollisuudesta kommentoida raporttia. 
Työryhmän raportti on erinomainen ja punnittu ja se tarjoaa loistavan pohjan yliopistomme johtamisjärjestelmän 
uudistamiselle ja sen valuvikojen ja kipukohtien korjaamiselle. Toivon lämpimästi, että työryhmän tärkeää työtä 
nyt hyödynnetään myös käytännössä ja raportin pohjalta aloitetaan työ johtosäännön uudistamiseksi.  
 
2. Ylimmän johdon valinta ja asema 
 
Hallituksen valinta 
Nykyisellään yliopiston hallituksen valintaprosessin on huomattu toimivan käytännössä huonosti. Jotta prosessi 
voisi toimia paremmin ja tehokkaammin, on tärkeää, että prosessin omistajuus ja päätösvalta on vahvemmin 
konsistorin käsissä. Tämä toteuttaisi paremmin myös yliopistolain henkeä, joka selvästi määrää hallituksen 
nimittämisen konsistorin tehtäväksi. Työryhmän esitys on siitä erinomainen, että se antaa prosessin vahvasti 
konsistorin käsiin ja jättää nimityskomitealle sen oikean roolin konsistorin työkaluna ja välineenä 
valmisteluprosessista. On tärkeää, että konsistori saa itse päättää, millä tavalla se haluaa nimityskomiteaa 
käyttää. Ajattelen kuitenkin, että paras mahdollinen malli olisi sellainen, jossa nimityskomitean sisäiset jäsenet 
olisivat konsistorin jäseniä ja jossa komitea toisi valmiin ehdotuksen sijaan konsistorille joukon nimiä, joiden 
keskuudesta konsistori valitsisi jonkinlaisella vaalilla haluamansa hallituslaiset. Koska hallituksen valintaprosessi 
on konsistorille varsin raskas, olisi syytä muuttaa hallituksen jäsenten vaihtumisen aikataulua niin, että prosessi 
jouduttaisiin käymään läpi vain joka toinen vuosi. 
 
Vaikka työryhmä ei ole halunnut ottaa tähän kantaa, olisi minusta syytä myös säätää johtosäännössä kolme 
sisäistä jäsentä tasakolmikannan mukaisesti yliopiston hallitukseen. Tämä lisäisi hallituksen legitimiteettiä 
yhteisön suuntaan ja varmistaisi yhteisön äänen kuulumisen kaikista sen yhteisistä asioista päätettäessä. 
Etenkin rehtorin nimitys, yliopiston strategia sekä yliopiston sisäinen rahoitusmalli ja budjetti ovat asioita, joista 
yliopistolaisten itsensä olisi syytä olla mukana päättämässä. Sisäisten jäsenten kiintiöt myös helpottaisivat 
konsistorin työtä, kun sisäisiä ehdokkaita voitaisiin valintatilanteessa vertailla keskenään ja ulkoisia keskenään, 
eikä tarvitsisi miettiä miten suuri painoarvo yliopistoyhteisön sisältä tulemiselle tulee laittaa muihin tekijöihin 
verrattuna. 
 
Konsistorin tehtävät ja toiminta 
Konsistorin tehtävien osuutta koskeva luku on erinomainen ja siinä esitetyt ehdotukset olisi syytä toteuttaa ensi 
tilassa. Erityisen kannatettava olisi uudistus, jossa konsistori valitsisi puheenjohtajan keskuudestaan ja provosti 
toimisi konsistorin esittelijänä. Näin linkki toimivaan johtoon säilyisi, mutta eri toimielimet eivät sekoittuisi 
toisiinsa, eikä konsistorissa olisi äänivaltaa käyttämässä ketään, jota ei ole nimitetty sinne yliopistolain erikseen 

Ville Tynkkynen 



13 
 

Kommentti Kommentin lähettäjä 

säätämällä tavalla. Näin konsistori edustaisi vahvasti nimenomaan yliopistoyhteisöä. Konsistoriin olisi myös 
syytä säätää tasakolmikanta, esim. kokoonpano 6-6-6 tai 7-7-7. Osan työryhmästä toivoma professorien 
yliedustus säilyisi tällöinkin, sillä tasakolmikannassakin professoreilla on yliopiston määrällisesti pienimpänä 
ryhmänä yhtä paljon paikkoja kuin kahdella huomattavasti suuremmalla ryhmällä. 
 
Dekaanien valinta 
hajautetun päätöksenteon ja vahvan demokraattisuuden kannattajana kannatan vahvasti mallia, jossa 
tiedekuntaneuvosto valitsee dekaanin. Toivoisin johtosääntöä uudistettavan nimenomaan tämän mallin 
mukaisesti. Kuitenkin katson, että työryhmän esitykset tarjoavat hyväksyttävissä olevan kompromissin nykyisen 
vahvan keskitetyn prosessin ja avoimemman, demokraattisemman ja hajautetumman valintatavan välillä. Niinpä 
näkisin johtosäännön uudistamistyössä olevan aivan mahdollista edetä sen pohjalta. Joka tapauksessa on 
tärkeää, että tiedekuntaneuvoston roolia valintaprosessissa vahvistetaan huomattavasti nykyisestä. 
 
3. Tiedekuntaneuvostojen ja muiden päätöksentekoelinten kokoustoiminta 
Tiedekuntaneuvostojen toiminta 
Nykyisellään tiedekuntaneuvostojen asema on yliopistossamme aivan liian heikko, mikä tarkoittaa myös 
yliopistodemokratian heikompaa toteutumista tiedekunnissa. Niinpä työryhmän ehdotukset 
tiedekuntaneuvostojen aseman vahvistamisesta ovat erittäin tervetulleita. Olisin valmis jälleen menemään 
työryhmää pidemmälle ja siirtämään vallan päättää tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta kokonaan 
tiedekuntaneuvostolle. Ideaalinen olisi malli, jossa tiedekuntaneuvosto tekee kaikki merkittävät päätökset ja 
dekaani ainoastaan johtaa operatiivista toimintaa ja toimeenpanee tiedekuntaneuvoston päätökset. Jälleen 
kerran työryhmän esitykset ovat kuitenkin nähdäkseni hyviä kompromisseja, jotka toivottavasti olisivat laajasti 
hyväksyttävissä yliopistolla. Harkitsemisen arvoinen kompromissimalli olisi kuitenkin myös Helsingin ja Turun 
yliopistoissa käytössä oleva malli, jossa tiedekuntaneuvosto päättää toimintasuunnitelman ja talousarvion 
yleisistä periaatteista ja suurista linjoista ja dekaani laatii varisnaiset suunnitelmat näiden pohjalta.  
 
 4. Viestinnän ja päätöksenteon läpinäkyvyys 
Päätöksenteon avoimuus on ollut suuri ongelma yliopistollamme ja olemme saaneet siitä kritiikkiä myös 
julkisuudessa. Onkin hyvä, että työryhmäkin on kiinnittänyt avoimuuden merkitykseen huomiota. Avoimuuden 
kannalta keskeisiä ovat mielestäni etenkin rekrytointien ja henkilövalintojen sekä yliopiston sisäisen rahanjaon 
avoimuus. Etenkin rehtorin ja hallituksen jäsenten osalta tehtäviin ehdolla olevien on syytä olla avoimesti 
tiedossa. Yliopiston sisäisen rahanjaon puolestaan tulisi perustua selkeään ja avoimeen sisäiseen 
rahoitusmalliin, ei rehtorin ja dekaanien välisiin neuvotteluihin. Nämä uudistukset lisäisivät luottamusta yliopiston 
päätöksentekoon niin sen sisällä kuin ulkopuolellakin. 
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Lopuksi 
Haluan vielä lopuksi painottaa, että työryhmä on tehnyt todella erinomaista työtä ja vaikka olisin itse valmis vielä 
pidemmälle meneviin uudistuksiin, raportti tarjoaa erinomaisen lähtökohdan uuden johtosäännön valmistelulle. 
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Raportti on hyvin työryhmänsä näköinen. 
 
Hyvänä asiana näen painotuksen luottamuksen rakentamiseen eri osapuolten välillä. Tämä on ensiarvoisen 
tärkeää. Julkisessa keskustelussa ja osin sisäisessäkin on välillä näkynyt jyrkkää kahtia jakautumista ja toisten 
sidosryhmien tai säätiön perustajajäsenien esittämistä hyvin tarkoitushakuisessa valossa. 
Myös pyrkimys vallan ja vastuun linjakkuudesta on kannatettava. Pohdittavana on esimerkiksi konsistorin 
vastuu. Se ei mielestäni voi olla vain "poliittista" vastuuta, jossa vastuun kantaminen realisoituu seuraavissa 
vaaleissa. 
 
Yliopisto ei ole kansalaisyhteiskunta, jossa jokaisen kansalaisen velvollisuutena on äänestää vaaleissa ja 
osallistua sitä kautta demokraattiseen päätöksentekoon. Yliopiston tehtävät on sen sijaan määritelty 
yliopistolaissa. Monialaiseen yliopistoon kuuluu hyvin monenlaisia tieteenaloja. Toiset tieteenalat tutkivat 
yhteiskuntaa, valtaa tai päätöksentekoa. Toiset tutkivat sairauksien syntymekanismeja tai uudenlaista 
elektroniikkaa. Yliopiston kokonaisuuden, Suomen ja maailman kannalta nämä kaikki ovat tärkeitä. Yliopiston 
tulee olla sellainen, että jokainen yliopistoyhteisön jäsen tuntee olevansa arvostettu osa kokonaisuutta, 
riippumatta omasta kiinnostuksesta yliopiston johtamisjärjestelmää tai "yliopistodemokratiaa" kohtaan. Niiden 
opiskelijoiden ja tutkijoiden, jotka haluavat keskittyä oman alansa opiskelemiseen tai omien erityisalojensa 
tutkimiseen ja kehittämiseen, tulee voida näin tehdä luottaen siihen, että johtamisjärjestelmä on suunniteltu 
tämä mahdollistamaan. Johtamisjärjestelmässä tulee ottaa nämä lähtökohtaerot huomioon, päätöksentekijöissä 
ei saa ylikorostua ne tieteenalat, jotka jo lähtökohtaisesti ovat kiinnostuneita hallinnosta, vallasta ja 
päätöksentekoprosesseista. Käytännön päätöksentekoprosesseja on hyvä kehittää sellaiseen suuntaan, että 
yliopistoyhteisö pääsee laajasti vaikuttamaan päätösesitysten valmisteluun. Tähän suuntaan on nähdäkseni 
viime aikoina mentykin. 
 
En ole samaa mieltä raportin ehdotuksesta (1). Oman näkemykseni mukaan strateginen ja riippumaton hallitus 
palvelee yliopistoa parhaiten. Hallituspaikkojen määrä on rajallinen, joten jokainen taho ei mitenkään saa 
hallitukseen omaa edustustaan. Vaikka hallitukseen valittu sisäinen jäsen ei aktiivisesti lähtisikään ajamaan 
omia tai oman ryhmänsä etuja hallituksessa, tällainen edustus vääjäämättä vaikuttaa hallituksen toimintaan. 
Hallituksessa pitää pystyä tekemään joskus kipeitäkin ratkaisuja. Tällöinkin riippumattomuus yliopiston ryhmistä 
on etu. Hallituksen valinnassa täytyy olla niin, että haetaan parasta mahdollista hallitusta. Ei sopivinta 
mahdollista. Jos hallituksen valintaprosessiin halutaan tehdä muutoksia, muuttaisin johtosääntöä niin, että 
konsistorilta vaadittaisiin yksimielinen päätös uusista hallituksen jäsenistä. Tämä muuttaisi nykyistä tilannetta 
siten, että konsistorin pyrkimystä yhteisen näkemyksen löytämiseen vahvistettaisiin sen sijaan, että 
mahdollisesti hyvin pieni määräenemmistö saa oman näkemyksensä vietyä nimitysprosessin läpi. En tiedä 
tarkoitetaanko kohdassa sitä, että jokaisella kierroksella perustajilta kaikilta erikseen pyydettäisiin kuusi 
ehdokasta. Toivon, että tässä asiassa kunnioitetaan sidosryhmiä ja yliopiston perustajäseniä ja mahdolliset 

Riikka Lahtinen 
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muutokset prosessiin tehdään yhteistyössä heidän kanssaan. Yhdessä "ilman rajoituksia", suuri määrä 
perustajien ehdokkaita ja yksinkertainen enemmistöpäätös -kohtien kanssa koen, että nämä muutokset johtavat 
suuntaan, jossa aiemmin kuvaamana ihanne yliopistosta kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten erilaisia 
orientaatioita kunnioittavana ei toteudu. 
 
Ehdotuksesta (2) ymmärrän, että konsistori haluaisi enemmistöpäätöksellä valita tietyt perustajien henkilöt tai 
jättää nämä ehkä pois säätäen nimityskomitean koostumusta. Tähänkin saakka yliopistoyhteisön edustajat on 
valinnut konsistori. Tässäkin täytyy johtosäännön suojata riittävä edustuksellisuus. 
 
Kohta (3). Mielestäni nykyinen järjestely on toiminut hyvin 
 
Jos tähän tehtäisiin muutoksia seuraavalle konsistorin kaudelle, tulee jotenkin varmistaa se, että valinta tehdään 
aidosti henkilön ominaisuuksien perusteella eikä erilaisten edunvalvontaryhmien sopimusten perusteella. 
 
Kohtaa (5) en oikein ymmärrä. Konsistori on vahvistanut listan valmistelijoista ja esittelijöistä. Tämä tehtävä on 
ns. virkatehtävä eikä luottamustehtävä, joten en näe konsistorilla olevan tähän toimivaltaa. 
 
Konsistorin tulee edustaa tasapuolisesti yliopistoyhteisöä. Ottaen huomioon, että on hyvin mahdollista, että tietyt 
tieteenalat ovat luontaisesti kiinnostuneempia tällaisesta vaikuttamisesta, tulisi kuitenkin jotenkin pyrkiä tähän 
tasapuoliseen edustukseen. Konsistori päättää oman päätöksensä mukaisesti esimerkiksi tutkimusalustoista, 
joten tätäkin taustaa vasten on edustuksen oltava eri aloja kattava päätöksenteon tasapuolisuuden 
varmistamiseksi. 
 
Mahdolliset muutokset tulee valmistella huolellisesti ja ottaa käyttöön tarvittavien siirtymäaikojen jälkeen. 
 
Kiitän mahdollisuudesta kommentoida raporttia. Näin raporttityöryhmän kokoamisessa (työryhmää täydennettiin 
jälkikäteen) tapahtunut painottuminen tietynlaisten mielipiteiden suuntaan vaikuttaa vähemmän loppuarvioon. 
Tämä on mielestäni juuri sellaista yhteisöllistä päätöksentekoa, jota tulevaisuudessa tarvitaan. 
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Konsistorin jäsenenä kommentoin hallituksen nimittämisprosessia jonka koen hyvin kankeaksi, aikaavieväksi ja 
hyvän päätöksen aikaansaamiseksi konsistorin tiedonsaantia rajoittavaksi. Hallituksen täydentäminen olisi 
parempi tehdä joka toinen vuosi jotta se ei määrittäisi niin voimakkaasti konsistorin työskentelyä läpi koko 
vuoden kuten nykyinen toimintatapa tekee. Konsistorin ja nimityskomitean yhteistyötä ja tiedonvaihtoa pitäisi 
merkittävästi parantaa. Ehdotan harkittavaksi, että nimityskomitean yliopistoyhteisöä edustavat jäsenet 
valittaisiin konsistorin jäsenistä.En kannata konsistorissa tasakolmikantaa vaan näen tarkoituksenmukaisena 
professorien lievän yliedustuksen. Erityisesti tutkimusta koskevien asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa 
tulee korostua tutkijakoulutuksen saaneiden jäsenten ääni. 

Jussi Heikkilä 
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Työryhmän raportin kaikki suositukset ovat minusta oikeansuuntaisia ja tärkeitä. On aika saada johtosääntö 
kuntoon, ja toteuttamalla nämä suositukset otetaan merkittävä askel oikeaan suuntaan, vaikka toki jää 
parannettavaakin. Yliopistofuusiossa hallintorakenteeksi valittiin TTY:ltä tuttu säätiömalli, ja vaikka 
julkisoikeudellinen yliopisto olisi vaivattomampi malli (siihen ei liity hieman keinotekoista ajatusta yliopiston 
perustajista - rahoitushan tulee lähes täysin valtiolta), voi säätiömallinkin sisällä olla parempia ja huonompia 
ratkaisuja. Tavoitteena tulee olla uudenlainen monialaiselle yliopistolle sopiva säätiömalli.  
 
Siirtymäkauden hallituksen laatimassa (ja siksi legitimiteetiltään kyseenalaisessa) johtosäännössä hallituksen 
valinta on tehty tavattoman hankalaksi, ja raportin ehdotukset 1 ja 2 ovat selkeiden epäkohtien oikaisuja. 
Säädös, jonka mukaan konsistori voi vain hylätä tai hyväksyä nimityskomitean ehdotukset hallituksen jäseniksi, 
on sanalla sanoen kummallinen. Kun nimityskomiteassa ei ole ollut konsistorin jäseniä, on syntynyt 
ongelmallinen työnjako tiedonkulun kannalta. TTY:n käytäntö, jossa nimityskomiteaan on voinut kuulua 
konsistorin jäseniä, on syytä sallia johtosäännössä. Ehdotukset 1 ja 2 ovatkin siis ehdottoman kannatettavia.  
 
Ehdotus 3, että konsistori valitsee puheenjohtajansa, on aivan keskeinen: yliopistoyhteisöllä tulee olla oikeus 
valita konsistorin jäsenet mukaanlukien puheenjohtaja, eikä pj:ksi voi päätyä olematta ehdolla konsistoriin. 
(Tästä seuraa, että provostin roolia tulee täsmentää muin tavoin, kuten ehdotus 7 sanoo).  
 
Ehdotus 6 on niin'ikään aivan keskeinen ja oikeansuuntainen vaikkakin sellaisenaan jää epämääräiseksi - 
suoraviivainen kolmikantamalli olisi yliopistodemokratian kannalta paras vaihtoehto.  
 
Dekaaneja ja tiedekuntaneuvostoja koskevat ehdotukset 8-12 vaikuttavat minusta hyviltä, eikä minulla ole niihin 
lisättävää. Samansuuntaisia ajatuksia voisi kuitenkin soveltaa yksiköiden päälliköiden (jollainen olen) ja 
oppialavastaavien valintaan. On käsittääkseni suuria eroja siinä, miten eri tiedekuntien ja yksiköiden 
johtoryhmät toimivat tai miten oppialojen ja tutkinto-ohjelmien ruohonjuuritason autonomia toteutuu. Yliopiston 
toimintaa olisi kaikkiaan syytä hahmottaa muunlaisten organisaatiokaavioiden kuin linjaorganisaation kautta, 
ajatuksella että yliopisto on sen tutkijat, opettajat ja opiskelijat, ja muu toiminta tulisi saada palvelemaan niitä. 
Jos asiaa halutaan hahmottaa hierarkisesti, niin hierarkian huipulla ovat opettajat, opiskelijat ja tutkijat, ja (me) 
päälliköt ja johtajat olemme heidän toimintansa mahdollistajia, tavallaan palvelijoita. Henkilöstöhallintoon 
kuuluvat selkeät esimiessuhteet, mutta esimiehet ovat asiantuntijaorganisaatioissa mahdollistajia, eivät pomoja. 
 
Kokousohjeet sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä koskevat suositukset (13-18) ovat niin'ikään tärkeitä ja 
kannatettavia.  
 
Edellä en vielä kommentoinut kohtia 4 ja 5, jotka ovat teknisempiä, mutta joihin sisältyy tärkeä havainto: 
säätiöyliopistoilla konsistorilla on julkisoikeudellisiin yliopistoihin nähden vastuullisempi asema, eikä tätä 

Arto Laitinen 
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asemaa tule rajata koskien valmistelijoiden valintaa tai kuulumista konsistorin itse asettamiin alaryhmiin.  
 
Raportissa oleva huomio hallintojohtajan (tai vastaavan) tarpeellisuudesta on niin'ikään osuva. 
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Tässä kommenttejani työryhmän raporttiin. Kommenttini on jaoteltu työryhmän esittämien numeroitujen 
ehdotusten mukaisesti. 
 
(1) Mielestäni nykyinen, voimassaoleva käytäntö on hyvä. Tämä raportissa ehdotettu käytäntö ei saa aikaan 
parasta hallitusta yliopistolle. Nimityskomitean tehtävä on miettiä perusteellisesti hallitusta kokonaisuutena, ja 
tuoda ehdotuksessaan parhaat ehdokkaat ehdolle, jotta hallituskokonaisuus on monipuolinen, moniosaava ja 
paras mahdollinen. Hallituskokonaisuus on eri kuin yksilöt. Tässä raportissa ehdotulla tavalla hallitukseen 
päätyy yksilöitä, joista ei todennäköisesti muodostu kokonaisuutena parasta mahdollista hallitusta. Tämä 
raportin ehdotus ei myöskään pidä huolta yliopiston kolmen kärjen (tekniikka, terveys, yhteiskunta) näkymisestä 
hallituksessa. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että yliopiston kärjet ovat tasapuolisesti edustettuina 
hallituksessa. Nimityskomitea miettii tämänkin asian hallituskokonaisuutta miettiessään. Konsistori ei voi 
käyttää, eikä missään nimessä olisi tarkoituksenmukaista käyttää, rajatta aikaa perehtyäkseen jokaiseen 
hallitusehdokkaaseen perusteellisesti ja miettiessään eri kombinaaitoita hallitukseen, jotta tulisi oikeasti paras 
hallituskokonaisuus. Tätä työtä varten on nimityskomitea, ja ihan syystä. En siis ole samaa mieltä tästä 
kohdasta raportin kanssa, kannatan nykyistä käytäntöä. 
 
(2) Mielestäni nykyinen, voimassaoleva käytäntö on hyvä. Siinä ovat kaikki ryhmät (professorit, muu 
henkilökunta ja opiskeijat) edustettuina ja samoin kaikki keihäänkärjet. Uusi muotoilu mahdollistaisi kaiken 
tämän unohtamisen, jota en missään nimessä halua. Tätä kohtaa raportissa kummastelin, koska tässä ei 
mainittu kolmikantaa mitenkään, vaikka se on voimassa olevassa johtosäännön kohdassa selkeästi kirjoitettuna. 
Yleensä halutaan kolmikantaa, mihin se on tässä unohdettu? 
 
(3) Tässäkin nykykäytäntö on mielestäni ihan toimiva, en siis halua tätä kohtaa voimassaolevasta muuttaa. Jos 
provostin asemaa konsistorissa lähdettäisiin muuttamaan, niin näkisin vaihtoehtona nykyiselle sen, että provosti 
on konsistorin äänivallaton puheenjohtaja.  
 
(4) Raportin ehdotus tässä kohtaa on ok. Onko tässä mietitty loppuun saakka, miten tämä vaikuttaisi esimerkiksi 
nimityskomiteaan? 
 
(5) Nykyinen käytäntö kokousvalmistelijan nimeämisessä on hyvä, rehtori nimeää kokousvalmistelijan. 
Rehtorilla on resurssi, ja tämä on hyvin työllistävä tehtävä. Konsistori ei voi alkaa rekryprosessiin, ja sitähän 
tämän kohdan muuttaminen raportin ehdotuksen mukaiseksi tarkoittaisi. Rehtorilla on mielestäni paras näkemys 
tähän. Nykyinen käytäntö esittelyssä ja valmistelussa toimii hyvin, sitä ei tarvitse muuttaa.  
 
 

Erja Sipilä 
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Lisähuomiona raportin muuhun tekstiin liittyen, ei siis varsinaisiin numeroituihin ehdotuksiin: Raportin 
ehdotusten 5 ja 6 välissä olevassa tekstissä on virke: " Professorien ”yliedustusta” on perusteltu sillä, että 
professorien ajatellaan edustavan korkeinta akateemista osaamista ja ovat kaikkein syvällisimmin sitoutuneita 
yliopistoon. " Tämä virke vähättelee muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita. Ei kai sitoutuneisuus ole kytketty 
nimikkeeseen? Varmasti ihan kaikissa henkilöstöryhmissä ja opiskelijoissa on todella syvästi yliopistoon 
sitoutuneita henkilöitä.  
 
(6) Tämä raportin kohta on mielestäni ok. Lisäisin tähän vielä konsistorin jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Raportissa ehdotusten 6 ja 7 välillä mainitaan, että vaaliohjesääntöä olisi syytä tarkastella. Se on mielestäni 
aiheellista, nyt se ei esimerkiksi kerro, ovatko vaalit suhteellisia, suoria henkilövaaleja vai jotain muuta, ja ovatko 
vaaliliitot sallittuja vai eivät. Vaaliohjesääntö tarvitsee tarkennusta ja selvennystä. 
 
(7) Tarvitaanko tätä johtosäännössä? Mielestäni nykyinen, aika yleinen, linjaus tästä asiasta johtosäännössä on 
toimiva. Jos tulee muutostarpeita, johtosäännön muuttaminen on hankala prosessi. Tätä asiaa voisi selventää 
jossain muussa kuin johtosäännössä.  
 
(8) Rekryryhmä voisi olla ihan ok, mutta sitä pitää pohtia perinpohjaisesti. Jos jokaisella tiedekunnalla on oma 
rekryryhmä dekaaninvalintaa varten, ei yliopiston dekanaatti kokonaisuutena hahmotu. Dekanaatti 
kokonaisuutena pitää miettiä dekaaneja valittaessa.  
 
(9) Millä tavalla tiedekuntaneuvosto on ajateltu kytkeä mukaan dekaaninvalinnan päätöksentekoon? Ennen kuin 
tästä asiasta voi oikein oplla mitään mieltä, pitäisi tietää tämän työryhmän ehdotuksen perusajatus tarkemmin. 
Raportissa on mainittu joitain mahdollisia malleja tähän, mutta nekin ovat keskenään kovin erilaisia. 
 
(10) Millä tavalla tiedekuntaneuvostoa on kuultava? Tähän raportin ehdotukseen tarvitaan tarkennusta.  
 
(11) Mitähän tässä tarkoittaa "kuultava"? Tenure-rekryprosessi on jo nyt pitkä ja mutkikas. Mielestäni 
nykysysteemi on hyvä, tai oikeastaan sitäkin pitäisi jouduttaa. En missään nimessä halua Tenure track -
prosessia yhtään pidemmäksi. Todennäköisesti tälläkin hetkellä, pitkän ja monimutkaisen prosessin takia, 
menetämme erinomaisia hakijoita, kun he saavat yliopistomme rekryprosessin kestäessä sopivan paikan 
muualta.  En myöskään usko, että tiedekuntaneuvostolla voisi olla enemmän asiantuntemusta yksittäisessä 
rekryssä kuin mitä on varsinaisella rekryryhmällä, joka koostuu juri sen alan asiantuntijoista, ja joka on saanut 
lausunnon opetusosaamisenarviointiryhmältä.  
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(12) Tarvitaanko tätä? Eivätkö nämä asiat ole mahdollisia jo nykyjohtosäännönkin mukaisesti? 
Nykyjohtosäännössä lukee: "Mikäli tiedekuntaneuvostossa on tiedekunnan koosta tai muusta perustellusta 
syystä vähemmän kuin viisitoista (15) jäsentä, määrätään sen samansuhteisesta kokoonpanosta ja valinnasta 
tarkemmin rehtorin erillisellä ohjeella. Tiedekuntaneuvostossa voi olla enintään kaksi (2) yliopiston ulkopuolista 
dekaanin kutsumaa jäsentä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus." Miten siis on tämän ehdotuksen muutos 
verrattuna nykyiseen tilanteeseen? 
 
(13), (14), (15) Nämä ehdotukset ovat hyviä.  
 
(16) Tämä ehdotus on hyvä. Pitää kuitenkin huolehtia, että akateemisilla toimijoilla, jotka kehityshankkeisiin 
osallistuvat, on myös varattuna siihen riittävästi työaikaa. Tämä asia pitää huomioida näiden henkilöiden 
työsuunnitelmissa. 
 
(17), (18) Nämä ehdotukset ovat hyviä. 
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Parhaat kiitokset Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta tarkastelevalle 
työryhmälle tärkeästä työstä ja ansiokkaasta raportista. Työryhmä on kiitettävällä tavalla onnistunut sovittamaan 
yhteen erilaisia näkemyksiä. Mielestäni raportti on varsin onnistunut kompromissi, jonka ehdotukset rakentavat 
luottamusta ja vievät meitä kohti parempaa yliopistoa. Kannatan raportissa esitettyjä hallituksen valintaa ja 
konsistorin tehtäviä ja toimintaa koskevia muutosehdotuksia. Tiedekuntaneuvostojen toiminnan ja dekaanien 
valinnan osalta ehdotukset ovat oikean suuntaisia, mutta yliopistoyhteisön autonomian toteutuminen edellyttäisi 
päätöksenteon siirtämistä nyt ehdotettua vahvemmin tiedekuntaneuvoston suuntaan. 
 
Kaksi viimeistä hallituksen jäsenten valintakierrosta on osoittanut, että nykyinen johtosäännön määrittelemä 
hallituksen valintaprosessi ei ole toimiva. Joiltakin osin se näyttäytyy jopa haitallisena, koska se lisää ristiriitoja 
yliopiston sisällä sekä suhteessa sidosryhmiin. Huomioiden perustuslain ja yliopistolain kirjaukset sekä hyvän 
hallinnon periaatteet, hallituksen vahvistamalla johtosäännöllä ei tule rajata konsistorin päätöksentekoa 
hallituksen valintaan liittyvissä kysymyksissä, vaan raportin ehdotuksen mukaisesti konsistorin tulee itsenäisesti 
päättää menettelyistä, joiden mukaisesti hallituksen kokoonpanoa ja jäsenten valintaa valmistellaan ja niistä 
päätetään. Tällaisia konsistorin päätösvaltaa rajaavia johtosäännöstä poistettavia kohtia ovat mm. säädös 
määrämuotoisesta nimityskomiteasta sekä määräys siitä, että konsistorin tulee hyväksyä tai hylätä 
nimityskomitean ehdotus kokonaisuudessaan; sääntöjen tulee mahdollistaa myös konsistorin jäsenten 
toimiminen nimityskomiteassa. Nimityskomitea hallituksen valintaa valmistelevana elimenä on paikallaan, mutta 
konsistorin tulee itsenäisesti päättää nimityskomitean tehtävänmäärittelystä, kokoonpanosta ja jäsenistä ottaen 
perustajien edustus asianmukaisesti huomioon. 
 
Pidän luontevana raportin ehdotusta, että konsistorin osalta puheenjohtaja- ja esittelijäkysymyksessä toimitaan 
samoin kuin hallituksen osalta: konsistori valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan, 
provosti toimii konsistorin pääesittelijänä ja konsistori nimeää esittelijänsä / sihteerinsä / kokousvalmistelijansa. 
Nykyinen provostin johtosäännöllä asetettu rooli konsistorin äänivaltaisena puheenjohtajana (20. jäsenenä) ja 
tasaäänestystuloksessa äänestyksen ratkaisijana on herättänyt paljon keskustelua. Se näyttäytyy sekä 
yliopistoautonomian että hyvän hallinnon näkökulmasta ongelmallisena: konsistori valitsee hallituksen, hallitus 
valitsee provostin ja provosti asetetaan konsistoriin äänivaltaiseksi puheenjohtajaksi; lisäksi äänestystulos 10-10 
provostipuheenjohtajan äänen ratkaistessa on toteutunut useissa päätöksentekotilanteissa. Haluan kuitenkin 
korostaa, että kyseessä on rakenteellinen ja yliopistoautonomian toteutumiseen liittyvä periaatteellinen 
kysymys, joka ei mitenkään liity provostin henkilöön. 
 
Pidän esitettyä dekaanin rekrytointimenettelyä kannatettavana, mikäli se toteutetaan avoimesti ja läpinäkyvästi 
ja siihen liitetään tiedekuntaneuvoston kuuleminen siten, että rehtorin tulee antaa kirjalliset perustelut (erityisen 
painavat syyt), mikäli ehdotuksessaan hallitukselle poikkeaa tiedekuntaneuvoston kannasta. Tiedekunnan 
henkilöstösuunnitelma tulee käsitellä tiedekuntaneuvostossa samoin periaattein kuin toiminta- ja 

Eeva Moilanen 
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taloussuunnitelma. Näiden sekä professorin (ml. tenure track urapolulle valittavan) valintaprosessin osalta olisin 
valmis siirtämään tiedekuntatason päätöksenteon dekaanin esittelemänä tiedekuntaneuvostolle 
yliopistoautonomian vahvistamiseksi, mutta myös nykyistä ehdotusta voi pitää hyväksyttävänä kompromissina. 
 
Raportissa tehtyjen muutosesitysten lisäksi esitän, että johtosääntöön tehdään muutos hallituksen valinnan 
osalta siten, että nykyisen kolmivuotisen kauden ja vuosittaisen 2-3 jäsenen valinnan sijasta hallituksen 
jäsenten kausi olisi neljän vuoden pituinen ja 3-4 jäsentä olisi erovuorossa joka toinen vuosi. Näin hallituksen 
toimintaan saataisiin eheyttä ja jatkuvuutta ja kuormittava valintaprosessi toteutettaisiin vain joka toinen vuosi. 
Lisäksi kerralla olisi valittavana enemmän jäseniä kuin nykymallissa, jolloin kullakin valintakerralla olisi nykyistä 
helpompi löytää tasapainoinen sekä monitieteisen yliopistoyhteisön ja perustajien näkemyksiä vastaava 
kokoonpano. 
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Kiitän työryhmän ansiokasta ja arvokasta selvitystyötä ja pohjaesityksiä johtosäännön uudistamiseksi. Kannatan 
lämpimästi suurinta osaa ehdotuksia. Työryhmän ehdotukset ovat askeleita yliopistodemokratian suuntaan. 
Tähän listaan kuitenkin vielä muutamia kehityskohteita, jotka mielestäni kehittäisivät yliopiston 
johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä vielä ehdotettuakin parempaan. Perustelen kaikkia ehdotuksian 
paremmalla yliopistodemokratian ja tätä kautta yliopiston autonomian toteutumisella. Vahva yliopistodemokratia 
on ensisijaisen tärkeää yliopistomme yhteisön sitoutumiselle, hyvinvoinnille, strategisten tavoitteiden 
saavuttamiselle ja muulle menestykselle. 
 
1. Hallituksen jäsenistä kolme tulisi olla perustajien ehdottamista jäsenistä valittuja ja neljä yliopistoyhteisön 
sisäisiä jäseniä (professoreita, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita) tasakolmikantaperiaatetta mahdollisimman 
hyvin noudattaen. Tässä tilanteessa tasakolmikantaa voisi toteuttaa siten, että neljännen jäsenen paikka 
kiertäisi kiintiöltä seuraavalla vuosittain tai kahden vuoden välein. 
2. Hallituksen valintasykliä pitäisi muuttaa. Lähtökohtaisesti kaikki jäsenet valittaisiin neljäksi vuodeksi. Hallitusta 
täydennettäisiin vain joka toinen vuosi, jolloin valittaisiin 3 tai 4 uutta jäsentä (tai voitaisiin myös tietysti jatkaa 
istuvien jäsenten kausia). 
3. Tasakolmikanta konsistoriin 7-7-7 mallilla. 
4. Nimityskomitean koko kasvatetaan 7 henkilöön, joista 4 on konsistorin jäseniä. Tasakolmikanta voidaan 
toteuttaa siten, että neljäs jäsenen paikka kiertää kiintiöltä toiselle joka nimityskierros. 
5. Yliopiston kärkialojen edustusvaade nimityskomiteassa poistetaan.  
6. Tiedekuntaneuvosto valitsee tiedekuntansa dekaanin rekrytointiryhmän valmistelevien ehdotusten pohjalta. 
7. Tiedekuntaneuvoston valitsee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskuudestaan 
8. Tiedekuntaneuvoston päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta 
9. Tiedekuntaneuvoston päättää professorien nimityksistä rekrytointiryhmien ehdotusten pohjalta 
10. Tiedekuntaneuvosto voi kutsua ulkopuolisia jäseniä, mutta tähän ei tarvitse rehtorin hyväksyntää 
11. Yliopiston rekrytointiprosessit ovat tällä hetkellä hyvin salaisia ja näin ollen myös ristiriidassa julkisuuslain 
kanssa. Kaikki ehdokkaat rehtoriksi, hallituksen jäseniksi, dekaaneiksi ja professoreiksi tulee olla julkista tietoa 
jo rekrytointiprosessin aikana. 

Janne Kajander 

 




