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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

Keskeisiltä osiltaan työryhmän sinänsä ansiokas raportti tähtää merkittäviin muutoksiin koskien 
hallituksen nimitysprosessia sekä konsistorin johtamista. Kun konsistorin päätösvalta hallituksen 
viimekätiseen nimittämiseen on kiistaton jää monisanaisesta raportista epäselväksi ehdotusten 
substanssi. Yliopiston ja perustajien yhteiseksi johtoajatukseksi on useassa yhteydessä julistettu 
mailmanluokan yliopiston saavuttamisen edellytykseksi hallitus, joka edustaa yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän kotimaisen ja kansainvälisen korkeimman tason asiantuntemusta. Raportista 
kansainvälisyysaspektia on vaikea löytää. Sen sijaan painoa on asetettu hallituspotentiaalin 
löytämiseksi yliopistoyhteisön sisältä. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttävä ehdokas yliopiston 
sisältä, joka ei ole säännöissä mainitulla tavalla esteellinen, valitaan kuten viime kierroksella 
tapahtui,  on asia kunnossa kunhan ei tällaiselle hallituspaikalle synny mandaattia. On vaikea 
nähdä nykyiselle johtosäännölle erityisiä muutostarpeita. Eniten voi liputtaa kohdan 13 
kokousohjeen puolesta.            

Harri Tilli 
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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

Palaute johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkastelevan työryhmän raporttiin 
 
Teknologiateollisuus ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö kiittävät mahdollisuudesta lausua 
Tampereen yliopiston johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkastelevan työryhmän raporttiin. 
 
Pidämme tärkeänä eteenpäin katsovan kulttuurin, yhteisen tekemisen ja työrauhan vahvistamista 
yliopistossa ja keskittymistä toimiin, joilla tutkimuksen ja opetuksen laatua ja yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta parannetaan. 
 
Tampereen yliopiston johtamismalli sekä johtosääntö vastaavat mielestämme yliopistolain 
mukaista säätiöyliopiston johtamismallia, joka poikkeaa julkisoikeudellisen yliopiston 
johtamismallista. Johtosääntö vastaa myös Tampereen korkeakoulusäätiön perustamisasiakirjan 
henkeä ja periaatteita ja tarkentaa yliopisto- ja säätiölain puitteissa yliopiston johtamiskäytäntöjä. 
Odotuksemme on, että kaikki perustamisasiakirjan allekirjoittaneet osapuolet – mukaan lukien 
uutta yliopistoa perustamassa olleet yliopistot - sitoutuvat sen noudattamiseen.  
 
Raportin ehdotukset 1 – 2 
 
Emme kannata työryhmän ehdotuksia 1 – 2. 
 
Tampereen yliopisto tarvitsee parhaan mahdollisen hallituksen vastatakseen globaalin 
toimintaympäristön haasteisiin ja kovenevaan kilpailuun. Strateginen ja riippumaton ja 
yliopistolain kompetenssivaatimukset täyttävä hallitus pystyy luomaan tarvittavat edellytykset 
yliopiston nousulle maailmanluokkaan. Vuoden 2010 yliopistolain perusteella säätiöyliopiston 
hallituksella ja johdolla on myös merkittävä taloudellinen vastuu, joka osaltaan korostaa 
hallituksen riippumattomuuden ja strategisuuden merkitystä. 
 
Parhaan mahdollisen hallituksen valinta: Hallituksen nimitysprosessi ja nimityskomitea 
 
Hallituksen nimitysprosessin tulee mahdollistaa parhaan mahdollisen hallituksen valinta. 
Pidämme oleellisena, että konsistorin asettama hallituksen nimityskomitea valmistelee 
konsistorille esityksen kaikista hallitukseen nimitettävistä henkilöistä hallituksen kokonaisuutta 
tarkastellen – ei esim. vain perustajien nimeämien ehdokkaiden joukosta valittavista hallituksen 

Helsingissä, 
12.11.2020 
 
Teknologiateollisuus 
ry:n ja 
Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön 
puolesta 
 
Jaakko Hirvola 
Toimitusjohtaja 

Teknologiateollisuus ry 
ja 
Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiö 
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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

jäsenistä. 
 
Näkemyksemme on, että johtosäännössä kuvattu nimitysprosessi vastaa yliopistolain määräyksiä 
ja säätiön perustamisasiakirjojen sitoumuksia ja tahtotilaa. Sovittuun nimitysprosessiin kuuluu 
elementtejä, jotka tukevat korkeatasoisen hallituksen valinta. 
 
Ensinnäkin, 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. Näin varmistetaan hallituksen osaamisprofiilin tarkastelu aina kokonaisuutena 
sekä tasapaino jatkuvuuden ja uusien jäsenten välillä. 
 
Toiseksi, hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti kriteerit kullakin kierroksella valittaville 
hallituksen jäsenille tulee päättää prosessin alussa. Kriteerien lähtökohtana tulee olla yliopistolain 
mukaiset kelpoisuusehdot ja niiden tulee koskea strategiselta hallitukselta edellytettäviä 
kompetensseja (ei esimerkiksi henkilön vaalikelpoisuutta yliopistossa). Yksittäisten jäsenten 
valintakriteerien lähtökohtana on koko strategiselta hallitukselta vaadittavat kompetenssit. Kaikkia 
ehdokkaita tarkastellaan samoilla kriteereillä. Pidämme valitettavana, että konsistori ei ole 
noudattanut näitä periaatteita edellisellä tai meneillään olevalla nimityskierroksella. 
 
Nimityskomitean työ on luottamuksellista. Jotta henkilötietojen luottamuksellisuus ja parhaiden 
mahdollisten ehdokkaiden käytettävyys voitaisiin taata, nimityskomitean tulee voida esittää 
konsistorille vain henkilöt, joita se on esittämässä hallitukseen.   
 
Kolmanneksi, näkemyksemme on, että tehtävää hoitaessaan nimityskomitean jäsenet toimivat 
riippumattomana asiantuntijaryhmänä edustaen vain nimityskomiteaa (eivätkä 
taustaorganisaatioitaan). Johtosäännössä määritelty nimityskomitean rakenne (3+3) mahdollistaa 
nimityskomitean laaja-alaisen asiantuntemuksen ja monipuoliset verkostot. 
 
Ehdotamme, että prosessia selkiytetään hallituksen tai rehtorin lisäohjeistuksella näiltä osin. 
 
Strategisen hallituksen riippumattomuus 
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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

 
Säätiöyliopiston hallituksen kelpoisuusehdot (”…monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston 
toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista 
ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta…”) on määritelty yliopistolaissa. 
 
Tampereen korkeakoulusäätiön perustajat ja kolmen korkeakoulun edustajat ovat 
perustamisasiakirjan allekirjoittaessaan sitoutuneet riippumattoman strategisen hallituksen 
periaatteeseen. Perustamisasiakirjassa viitataan tältä osin Aalto-yliopiston ja TTY:n käytäntöihin, 
joissa molemmissa hallituksena on ollut jäseninä vain yliopistoyhteisön ulkopuolisia henkilöitä. 
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on 26.3.2019 päivätyllä päätöksellä (EOAK/1327/2018) 
todennut Tampereen yliopiston johtosäännön lainmukaiseksi. Yliopistolaki ei kuitenkaan sulje 
pois sitä vaihtoehtoa, että säätiöyliopiston hallitukseen nimettäisiin yliopistoyhteisöstä henkilö, jos 
kelpoisuusehdot hänen kohdallaan täyttyvät ja nimeämisprosessi on johtosäännön mukainen. 
 
Näkemyksemme on, että hallitukseen voidaan valita myös yliopistoyhteisöön kuuluva henkilö, jos 
kelpoisuusehdot ja valintaprosessin alussa asetetut kriteerit täyttyvät ja henkilö on paras 
mahdollinen valinta hallituksen asiantuntemuksen kokonaisuuden kannalta. Yliopistoyhteisöön 
kuuluminen ei voi kuitenkaan olla valintakriteeri tai valinnan peruste. Haluamme korostaa, että 
hallituksen tulee kokonaisuutena tarkasteltuna olla riippumaton ja riittävän laaja-alaista ja 
kansainvälisesti korkeinta asiantuntemusta edustava. 
 
Selvyyden vuoksi olisi syytä rajata yliopistoyhteisöön kuuluvien hallituksen jäsenten lukumäärä 
korkeintaan yhteen henkilöön kerrallaan. Vastaavasti voitaisiin rajata kuhunkin perustajatahoon 
työ- tai muussa vastaavassa riippuvuussuhteessa olevien hallituksen jäsenten lukumäärä. 
 
Raportin ehdotukset 3, 8-9 ja 11 
 
Nykyinen johtosääntö määrittelee mielestämme selkeästi ja yliopistolain ja säätiön 
perustamisasiakirjojen mukaisesti hallituksen, rehtorin, provostin ja vararehtoreiden ja dekaanien 
tehtävät. Emme tue ehdotuksissa 3, 8-9 ja 11 esitettyjä muutoksia.  
 
Akateemisena rehtorina ja dekaanien esimiehenä toimiva provosti on luonteva puheenjohtaja 
konsistorille, joka yliopistolain mukaan päättää opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, 
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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

opiskelijavalintaa ja muista opetusta ja tutkimusta koskevista yleisistä säännöistä. Tämä 
toimintamalli kytkee akateemisia asioita käsittelevän konsistorin ja taloudellista vastuuta kantavan 
ja strategiasta vastaavan säätiöyliopiston johdon ja hallituksen toivotulla tavalla toisiinsa. 
Vastaavasti dekaanit toimivat tiedekuntaneuvostojen puheenjohtajina. Koska hallituksen 
nimitysprosessia johtaa konsistorin keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja eikä provosti, ei 
provostin puheenjohtajuus ole millään tavalla ristiriidassa hyvän hallintotavan kanssa. 
 
Yliopistoyhteisön kuuleminen dekaanien ja professorien valinnan yhteydessä kuuluu 
vuorovaikutteiseen johtamiseen. Yliopiston uudistumisen ja strategisen johtamisen näkökulmasta 
on kuitenkin tärkeää, että esimiesvastuut ovat selkeät ja että rehtorin, provostin ja dekaanien 
päätöksentekoa henkilöstövalinnoissa ei rajoiteta nykyisestä tai sidota edustuksellisten 
tiedekuntaneuvostojen kantoihin. 
  
Lopuksi 
 
Raportin luvussa 4 työryhmä korostaa viestinnän, tiedonjaon, päätöksenteon avoimuuden, 
vuorovaikutuksen, osallistamisen, kokeilujen ja pilottien ja yhdessä tekemisen merkitystä. 
Muodollisten sisäisten lausuntokierrosten lisäämisen sijaan nämä ovatkin hyviä ja kannatettavia 
lähtökohtia yhteisen toimintakulttuurin ja aiempaa dynaamisemman johtamismallin kehittämiseen. 
 
Näkemyksemme on, että johtosääntöä ei sinällään ole tarvetta muuttaa. Johtosäännön 
avaaminen johtaisi helposti prosessiin, joka veisi aikaa sekä tutkimukselta ja opetukselta että 
strategiselta johtamiselta. Tarkennusta vaatia johtosäännön kohtia voidaan selventää hallituksen 
tai rehtorin lisäohjeistuksella. 
 
Pidämme ensiarvoisen tärkeänä nimitysprosessin selkiyttämistä ja riippumattoman hallituksen 
käsitteen kirkastamista säädekirjan ja sääntöjen periaatteiden ja hengen mukaisesti. 
 
Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ovat sitoutuneet vahvasti 
kehittämään yhteistyötä Tampereen yliopiston ja muiden säätiön perustajien kanssa. Yliopiston 
koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen on 
tärkeää koko Suomelle. On kaikkien osapuolten etu, että yliopisto toimii hyvässä yhteistyössä 
ympäröivän yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. 
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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry kiittää mahdollisuudesta lausua Tampereen yliopiston 
johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raportista ja siinä tehdyistä 
ehdotuksista. 
 
Yleisesti toteamme, että yliopiston johtamisjärjestelmän on mahdollistettava Tampereen 
yliopiston kehittämisen kohti kansainvälistä huippua. Osallistava päätöksenteko ja avoin viestintä 
ovat hyvää hallintoa ja mahdollistavat yhteisöllisyyden vahvistamisen yliopistossa.  
 
Yliopistosäätiön perustajatahona kiinnitämme huomiota erityisesti hallituksen valintaa koskeviin 
työryhmän ehdotuksiin. Hallituksen valintaprosessin tavoitteena on valita yliopistolle 
mahdollisimman hyvä ja osaamisprofiililtaan kattava hallitus. Yliopistoyhteisön jäsenyyttä ei 
sinällään ole syytä pitää valintakriteerinä, mutta emme pidä yhteisön jäsenyyttä myöskään 
esteenä henkilön hallitukseen valitsemiselle, mikäli muut hallitukseen valinnan kriteerit 
esimerkiksi osaamisen osalta täyttyvät. Hallitukseen valitsemisen kriteerit kullakin 
nimityskierroksella on syytä alusta alkaen kuvata avoimesti ja soveltaa niitä johdonmukaisesti 
koko nimittämisprosessin ajan.  
 
Emme yliopistosäätiön perustajatahona näe tarkoituksenmukaisena kommentoida 
yksityiskohtaisesti johtamisjärjestelmään liittyviä ehdotuksia 3-18, sillä nämä kuuluvat 
autonomisen yliopiston sisäisen päätöksenteon piiriin. 

 
Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n 
psta Simo Pöyhönen 
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Kommentti Kommentin lähettäjä Edustettu ryhmä tai 
yhteisö 

Tampereen yliopiston johtosääntö on pääosin hyvä ja täysin lainmukainen 
Tekniikan akateemiset TEKin lausunto Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja 
johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raporttiin 
 
Tekniikan akateemiset TEK haluaa tuoda esille sen, että Tampereen säätiöyliopiston 
perustaminen on ollut niin yhteisön, perustajien kuin valtionkin iso päätös, jossa on haluttu lähteä 
rakentamaan yhtä Suomen johtavaa yliopistoa, joka kilpailee vahvasti kansainvälisellä kentällä 
korkeatasoisena tutkimusyliopistona. Nähdäksemme työryhmän raportissa ei tätä näkökulmaa 
ole tuotu riittävästi esille vaan on ennemminkin keskitytty sisäiseen hallinnon pyörittämiseen. 
 
TEK haluaa myös muistuttaa, että säätiöyliopiston hallitus ja sen jäsenet kantavat 
henkilökohtaisesti vastuuta koko yliopiston toiminnasta ja ovat sitä myöten selvästi osa 
yliopistoyhteisöä siinä missä henkilökunta ja opiskelijatkin vaikka eivät ole jokapäiväisessä 
kanssakäymisessä mukana. Koska hallitus vastaa kaikesta yliopiston toiminnasta on tärkeää, 
että hallitus määrittää johtosäännön avulla myös konsistorin toimintaa. 
 
TEK näkee, että Tampereen yliopiston johtosääntö on säätiöyliopistomallin näkökulmasta 
nykyisellään varsin hyvä, eikä vaadi niin suurta remonttia kuin asiaa pohtineen työryhmän 
raportin pohjalta saatetaan ajatella. TEKin mielestä suuri osa asioista, jotka hiertävät johtuvat 
ennemminkin uuden yliopiston kasvukivuista ja sen irrottautumisesta julkisoikeudellisen yliopiston 
asemasta säätiöyliopistoksi. On muistettava, että hyvää johtajuutta ei voida säännöillä määrätä. 
 
Yleisesti ottaen työryhmä oli tehnyt työtä varsin kattavasti sisäisestä näkökulmasta, mutta tuntuu 
siltä, että ryhmästä puuttui pitempiaikaista kokemusta säätiöyliopiston vahvuuksista tai ainakaan 
nämä näkökulmat eivät tulleet esille. Tämän lisäksi TEK näkee, että raportissa esitellyt vihjaukset 
laittomuuksista hallinnon suhteen ovat vääriä, eivätkä perustu lainsäädäntöön tai siitä tehtyihin 
tulkintoihin, joten niiden pohjalta ei pidä tehdä muutoksia. 
 
Hallituksen kokoonpanosta TEK haluaa muistuttaa, että säätiöyliopiston hallitus edustaa koko 
yhteisöä eikä milloinkaan taustatahoaan oli sitten yliopiston sisältä tai sen ulkopuolelta tulleesta 
jäsenestä. Haluamme myös muistuttaa lain erittäin kovista vaatimuksista hallituksen jäsenten 
osaamisen suhteen, mikä osaltaan pitäisi myös ohjata hallituksen valintaa nykyistä vahvemmin. 
 

Juhani Nokela Tekniikan akateemiset 
TEK (perustaja) 
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Jotta yliopistoon saadaan mahdollisimman kovatasoinen hallitus, niin TEKin mielestä 
nimityskomitea on paras keino tämän saavuttamiseksi. Konsistorin tulisikin nykyistä tarkemmin 
ohjeistaa etukäteen nimityskomitean työtä ja pysyä näissä vaatimuksissaan johdonmukaisesti 
loppuun saakka. Ei ole kohtuullista hallitusjäseniksi ehdolla olevia kohtaan, että pelisäännöt 
muuttuvat kesken matkan. 
 
Raportissa ei TEKin näkökulmasta ymmärretä täysin provostin roolia konsistorin 
puheenjohtajana. Konsistori käyttää päätösvaltaa akateemisissa asioissa ja yliopiston 
johtamisjärjestelmän näkökulmasta on tärkeää, että sen toimintaa johtaa henkilö, joka myös 
vastaa näistä asioista koko yliopiston tasolla. Tästä syystä on parempi, että provosti on 
konsistorin puheenjohtaja eikä esittelijä, kuten raportissa esitetään. 
 
Konsistorin kohdalla esitetään myös, että se nimeäisi oman kokousvalmistelijansa. Tässä on 
kuitenkin muistettava, että konsistori ei ole operatiivinen toimija eikä sillä ole esihenkilöasemaa 
suhteessa yliopiston henkilökuntaan. Hallintoelimillä ei ole työnantajalle kuuluvia valtuuksia eikä 
velvollisuuksia, joten ei ole mielekästä, että konsistori päättää valmistelijaa valitessaan 
käytännössä yksittäisen henkilön/henkilöiden työsuhteeseen liittyvistä asioista. Tällaiset 
päätökset pitää nähdäksemme tehdä normaalin työelämän pelisääntöjen puitteissa organisaation 
johtamisen näkökulmasta jossa valta ja vastuu seuraa toinen toisiaan. 
Konsistorin koon suhteen TEK haluaa tuoda esille sen, että koon liiallinen kasvattaminen ei ole 
toiminnallisuuden näkökulmasta hyvä. Samalla muistutamme myös, että professorit vastaavat 
laajasti kaikista yliopiston tehtävistä opetuksesta, tutkimuksesta ja vaikuttavuudesta hyvin eri 
tavalla kuin kolmikannan muut ryhmät. Osaaminen ja kokemus tuovat professoreille laajempaa 
näkökulmaa, mikä tulisi näkyä myös laajempana edustuksena konsistorissa.   
 
Raportissa nousee esille myös tiedekuntaneuvostojen roolin vahvistaminen niin dekaanin 
valinnassa kuin tenure-rekrytoinneissakin. TEK ei kannata tiedekuntaneuvostojen roolin 
merkittävää vahvistamista kummassakaan tapauksessa. 
 
Yliopiston johtamisjärjestelmän näkökulmasta on selkeää, että dekaanit toimivat rehtorin (ja 
provostin) alaisuudessa, jolloin myös johtajien valinta on nykyisen mallin mukaisesti loogisesti 
hallituksen vastuulla rehtorin esittelystä. Tämä mahdollistaa koko yliopiston tasapainoisen 
kehittämisen ja samalla poistaa epäterveen ilmiön, jossa dekaanille tulisi paine olla jonkinlainen 
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tiedekunnan edunvalvoja yliopiston johdossa. Yliopiston johdon on syytä olla moniääninen, mutta 
edunvalvonnan tuominen sen ytimeen ei ole kestävä ratkaisu. 
 
Tenure-rekrytoinnit ovat yliopiston tärkeimpiä rekrytointeja, sillä ne mahdollistavat niin uusien 
avauksien kuin nykyisten painopisteidenkin vahvistamisen. Nähdäksemme rekrytoinnit tässä 
mielessä ovat mitä suuremmissa määrin koko yliopiston strategisia kysymyksiä, jolloin 
rekrytointivastuuta ei tulisi siirtää tiedekuntaneuvostojen tasolle. Samalla TEK muistuttaa, että 
tenure-mallin tärkein piirre on mahdollisimman suuri läpinäkyvyys siitä, että miten ura tenurella 
kehittyy kohti täyttä professuuria. 
 
Lopuksi TEK haluaa muistuttaa, että uuden yliopiston rakentaminen on prosessi, johon on 
otettava kaikki mukaan yliopiston sisällä. Tampereen yliopiston osalta näyttää lähiyhteisönkin 
näkökulmasta siltä, että liian paljon energiaa menee sisäiseen valtataisteluun. Samalla yliopiston 
sisältä on osoitettu perustajia kohtaan epäilyksiä motiiveista.  
 
TEK on paitsi yksi yliopiston perustajista niin samalla edustaa merkittävää joukkoa henkilökuntaa 
ja opiskelijoita erityisesti entiseltä TTY:ltä. Olemme ikäväksemme havainneet, että sisäiset 
väännöt vallasta ovat etäännyttäneet liian monia yliopistoyhteisön jäseniä uuden yliopiston 
rakentamisesta ja jättäneet kentän lähinnä äänekkäimmille. Nyt olisikin nähdäksemme tärkeää 
lähteä hakemaan sitä mikä on yhteistä, eikä rakentaa vastakkainasettelulla valta-asemia uudessa 
yliopistossa. 
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Lausunto Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän 
raporttiin 
 
C.V. Åkerlundin mediasäätiö sr yhtenä Tampereen korkeakoulusäätiön perustajista pitää 
myönteisenä sekä mahdollisuutta kuulla selvitys työryhmän raportista (10.11.2020) että 
mahdollisuutta lausua näkemyksensä raportista. 
 
Lausumme raportista seuraavaa: 
 
Pidämme tärkeänä, että yliopiston hallitus on riippumaton ja osaamiseltaan huipputasoa 
tukeakseen yliopiston kehittymistä kansainväliseksi huippuyksiköksi. Riippumattomuuden 
määritelmää on syytä edelleen kirkastaa mm. siltä osin, voiko yliopistoyhteisön edustaja olla 
hallituksen jäsen. Nimitysprosessiin on liittynyt näkemyseroja ja sitä on niin ikään syytä kirkastaa 
yhteistyössä yliopistoyhteisön ja perustajien kanssa. Emme kannata minkäänlaista 
mandaattiajattelua hallituksen jäseniä valittaessa vaan korkeatasoiset kriteerit tulee määritellä 
etukäteen hallituksen jäseniä ehdolle asetettaessa. Emme nimenomaisesti halua rajata 
yliopistoyhteisön jäsenen asettamista ehdolle hal-lituksen jäseniä valittaessa mutta erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota kriteereihin ja siihen, että hallitus kokonaisuudessaan edustaa 
monipuolista ja korkeatasoista substanssi- ja strategista osaamista sekä vahvaa yhteiskunnallista 
ja kansainvälistä verkottuneisuutta. 
Edellä mainittuja tavoitteita tukee parhaiten johtosääntöön kirjattu nimitystoimikunnan rooli ja 
tehtävä. Emme näin ollen kannata muutoksia johtosääntöön emmekä työryhmän ehdotuksia 1 ja 
2. 
 
Työryhmä arvioi kriittisesti konsistorin työtä ja erityisesti sen puheenjohtajan asemaa. Konsistorin 
roolia pidetään merkittävänä tehtäviensä sekä vallan ja vastuun osalta erityisesti akateemisissa 
asioissa. Yhtäältä raportissa todetaan, että luottamuksen rakentuminen on pitkä prosessi, joka 
liittyy mm. toimintakulttuurin kehittymiseen. Katsomme, ettei provostin asemaa konsistorin 
puheenjohtajana tule asettaa kyseenalaiseksi, joten emme tue työryhmän ehdotusta 3.  
  
Työryhmä toteaa ehdotuksessa 7, että strategian ytimessä olevia kansainvälistymistä tukevia 
prosesseja selkiytettäisiin. Pidämme tärkeänä, että kansainvälistymiseen liittyvät prosessit ovat 
selkeät. Näkemyksemme kuitenkin on, että tätä työnjakoa ja selkeyttämistä voidaan tehdä 

 
C.V. Åkerlundin 
mediasäätiö sr 
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johtosääntöä muuttamatta nykyistä johtamisjärjestelmää ja työnjakoa kehittämällä. Emme näin 
ollen tue työryhmän ehdotusta 7 raportissa esitetyssä muodossa.  
 
Muihin työryhmän ehdotuksiin emme tässä lausunnossa ota kantaa, koska ne ovat pitkälti 
yliopistoyhteisön sisäisen kehittämisen aluetta. 
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Palaute johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkastelevan työryhmän raporttiin  
 
Tampereen Kauppaseura, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen säätiö, Kauppias K.P. 
Ruuskasen säätiö ja Tampereen kauppakamari kiittävät mahdollisuudesta lausua Tampereen 
yliopiston johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkastelevan työryhmän raporttiin.  
 
Tampereen yliopistossa, jonka johtamismalli sekä johtosääntö vastaavat mielestämme 
yliopistolain mukaista säätiöyliopiston johtamismallia, joka poikkeaa julkisoikeudellisen yliopiston 
johtamismallista. Tampereen yliopiston Johtosääntö vastaa myös Tampereen korkeakoulusäätiön 
perustamisasiakirjan henkeä ja periaatteita ja tarkentaa yliopisto- ja säätiölain puitteissa 
yliopiston johtamiskäytäntöjä. Lähtökohtamme, että kaikki perustamisasiakirjan allekirjoittaneet 
osapuolet – mukaan lukien uutta yliopistoa perustamassa olleet yliopistot - sitoutuvat sen 
noudattamiseen.  
 
Emme kannata työryhmän ehdotuksia 1 – 2.  
 
Tampereen yliopisto tarvitsee parhaan mahdollisen hallituksen vastatakseen globaalin 
toimintaympäristön haasteisiin ja kovenevaan kilpailuun. Strateginen ja riippumaton ja 
yliopistolain kompetenssivaatimukset täyttävä hallitus luo tarvittavat edellytykset yliopiston 
nousulle maailmanluokkaan. Vuoden 2010 yliopistolain perusteella säätiöyliopiston hallituksella ja 
johdolla on myös merkittävä taloudellinen vastuu, joka osaltaan korostaa hallituksen 
riippumattomuuden ja strategisuuden merkitystä.  
 
Parhaan mahdollisen hallituksen valinta: Hallituksen nimitysprosessi ja nimityskomitea  
 
Hallituksen nimitysprosessin tulee mahdollistaa parhaan mahdollisen hallituksen valinta. 
Pidämme oleellisena, että konsistorin asettama hallituksen nimityskomitea valmistelee 
konsistorille esityksen kaikista hallitukseen nimitettävistä henkilöistä hallituksen kokonaisuutta 
tarkastellen – ei esim. vain perustajien nimeämien ehdokkaiden joukosta valittavista hallituksen 
jäsenistä. Näkemyksemme on, että johtosäännössä kuvattu nimitysprosessi vastaa yliopistolain 
määräyksiä ja säätiön perustamisasiakirjojen sitoumuksia ja tahtotilaa. 
 
Sovittuun nimitysprosessiin kuuluu elementtejä, jotka tukevat korkeatasoisen hallituksen valinta.  

Antti Eskelinen alla 
mainittujen perustajien 
valtuuttamana 

Tampereen 
Kauppaseura, Kauppias 
K.P. Ruuskasen säätiö, 
Tampereen 
kauppakamari, 
Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksen 
säätiö 
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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. Näin 
varmistetaan hallituksen osaamisprofiilin tarkastelu aina kokonaisuutena sekä tasapaino 
jatkuvuuden ja uusien jäsenten välillä. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti kriteerit kullakin 
kierroksella valittaville hallituksen jäsenille tulee päättää prosessin alussa. Kriteerien 
lähtökohtana tulee olla yliopistolain mukaiset kelpoisuusehdot ja niiden tulee koskea strategiselta 
hallitukselta edellytettäviä kompetensseja (ei esimerkiksi henkilön vaalikelpoisuutta yliopistossa). 
Yksittäisten jäsenten valintakriteerien lähtökohtana on koko strategiselta hallitukselta vaadittavat 
kompetenssit. Kaikkia ehdokkaita tarkastellaan samoilla kriteereillä. Pidämme valitettavana, että 
konsistori ei ole noudattanut näitä periaatteita edellisellä tai meneillään olevalla 
nimityskierroksella.  
 
Nimityskomitean työ on luottamuksellista. Jotta henkilötietojen luottamuksellisuus ja parhaiden 
mahdollisten ehdokkaiden käytettävyys voitaisiin taata, nimityskomitean tulee voida esittää 
konsistorille vain henkilöt, joita se on esittämässä hallitukseen. Näkemyksemme on, että tehtävää 
hoitaessaan nimityskomitean jäsenet toimivat riippumattomana asiantuntijaryhmänä edustaen 
vain nimityskomiteaa (eivätkä taustaorganisaatioitaan). Johtosäännössä määritelty 
nimityskomitean rakenne (3+3) mahdollistaa nimityskomitean laaja-alaisen asiantuntemuksen ja 
monipuoliset verkostot.  
 
Ehdotamme, että prosessia selkiytetään hallituksen tai rehtorin lisäohjeistuksella näiltä osin.     
 
Strategisen hallituksen riippumattomuus 
 
Säätiöyliopiston hallituksen kelpoisuusehdot (”…monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston 
toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista 
ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta…”) on määritelty yliopistolaissa.  
 
Tampereen korkeakoulusäätiön perustajat ja kolmen korkeakoulun edustajat ovat 
perustamisasiakirjan allekirjoittaessaan sitoutuneet riippumattoman strategisen hallituksen 
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periaatteeseen. Perustamisasiakirjassa viitataan tältä osin Aaltoyliopiston ja TTY:n käytäntöihin, 
joissa molemmissa hallituksena on ollut jäseninä vain yliopistoyhteisön ulkopuolisia henkilöitä. 
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on 26.3.2019 päivätyllä päätöksellä (EOAK/1327/2018) 
todennut Tampereen yliopiston johtosäännön lainmukaiseksi.  
 
Yliopistolaki ei kuitenkaan sulje pois sitä vaihtoehtoa, että säätiöyliopiston hallitukseen 
nimettäisiin yliopistoyhteisöstä henkilö, jos kelpoisuusehdot hänen kohdallaan täyttyvät ja 
nimeämisprosessi on johtosäännön mukainen. Näkemyksemme on, että hallitukseen voidaan 
valita myös yliopistoyhteisöön kuuluva henkilö, jos kelpoisuusehdot ja valintaprosessin alussa 
asetetut kriteerit täyttyvät ja henkilö on paras mahdollinen valinta hallituksen asiantuntemuksen 
kokonaisuuden kannalta. Yliopistoyhteisöön kuuluminen ei voi kuitenkaan olla valintakriteeri tai 
valinnan peruste.  
 
Haluamme korostaa, että hallituksen tulee kokonaisuutena tarkasteltuna olla riippumaton ja 
riittävän laaja-alaista ja kansainvälisesti korkeinta asiantuntemusta edustava. Selvyyden vuoksi 
olisi syytä rajata yliopistoyhteisöön kuuluvien hallituksen jäsenten lukumäärä korkeintaan yhteen 
henkilöön kerrallaan. Vastaavasti voitaisiin rajata kuhunkin perustajatahoon työ- tai muussa 
vastaavassa riippuvuussuhteessa olevien hallituksen jäsenten lukumäärä. Raportin ehdotukset 3, 
8-9 ja 11 Nykyinen johtosääntö määrittelee mielestämme selkeästi ja yliopistolain ja säätiön 
perustamisasiakirjojen mukaisesti hallituksen, rehtorin, provostin ja vararehtoreiden ja dekaanien 
tehtävät.  
 
Emme tue ehdotuksissa 3, 8-9 ja 11 esitettyjä muutoksia. Akateemisena rehtorina ja dekaanien 
esimiehenä toimiva provosti on luonteva puheenjohtaja konsistorille, joka yliopistolain mukaan 
päättää opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, opiskelijavalintaa ja muista opetusta ja 
tutkimusta koskevista yleisistä säännöistä. Tämä toimintamalli kytkee akateemisia asioita 
käsittelevän konsistorin ja taloudellista vastuuta kantavan ja strategiasta vastaavan 
säätiöyliopiston johdon ja hallituksen toivotulla tavalla toisiinsa.  
 
Vastaavasti dekaanit toimivat tiedekuntaneuvostojen puheenjohtajina. Koska hallituksen 
nimitysprosessia johtaa konsistorin keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja eikä provosti, ei 
provostin puheenjohtajuus ole millään tavalla ristiriidassa hyvän hallintotavan kanssa.  
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Yliopistoyhteisön kuuleminen dekaanien ja professorien valinnan yhteydessä kuuluu 
vuorovaikutteiseen johtamiseen. Yliopiston uudistumisen ja strategisen johtamisen näkökulmasta 
on kuitenkin tärkeää, että esimiesvastuut ovat selkeät ja että rehtorin, provostin ja dekaanien 
päätöksentekoa henkilöstövalinnoissa ei rajoiteta nykyisestä tai sidota edustuksellisten 
tiedekuntaneuvostojen kantoihin.  
 
Lopuksi Raportin luvussa 4 työryhmä korostaa viestinnän, tiedonjaon, päätöksenteon 
avoimuuden, vuorovaikutuksen, osallistamisen, kokeilujen ja pilottien ja yhdessä tekemisen 
merkitystä. Muodollisten sisäisten lausuntokierrosten lisäämisen sijaan nämä ovatkin hyviä ja 
kannatettavia lähtökohtia yhteisen toimintakulttuurin ja aiempaa dynaamisemman johtamismallin 
kehittämiseen. 
 
Näkemyksemme on, että johtosääntöä ei sinällään ole tarvetta muuttaa. Johtosäännön 
avaaminen johtaisi helposti prosessiin, joka veisi aikaa sekä tutkimukselta ja opetukselta että 
strategiselta johtamiselta. Tarkennusta vaatia johtosäännön kohtia voidaan selventää hallituksen 
tai rehtorin lisäohjeistuksella.  
 
Pidämme ensiarvoisen tärkeänä nimitysprosessin selkiyttämistä ja riippumattoman hallituksen 
käsitteen kirkastamista säädekirjan ja sääntöjen periaatteiden ja hengen mukaisesti.  
 
Me allekirjoittaneet olemme sitoutuneet vahvasti kehittämään yhteistyötä Tampereen yliopiston ja 
muiden säätiön perustajien kanssa. Yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää Tampereelle, Pirkanmaalle ja koko Suomelle. 
 
On kaikkien osapuolten etu, että yliopisto toimii hyvässä yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan 
ja elinkeinoelämän kanssa. 
 
Tampereella 19.11.2020 
Tampereen Kauppaseura  
Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö 
Tampereen kauppakamari  
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen säätiö  
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Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida raporttia. 
Yleisesti toteamme, että yliopiston johtamisjärjestelmän on mahdollistettava Tampereen 
yliopiston kehittämisen kohti kansainvälistä huippua. Osallistava päätöksenteko ja avoin viestintä 
ovat hyvää hallintoa ja mahdollistavat yhteisöllisyyden vahvistamisen yliopistossa.  
 
Yliopistosäätiön perustajatahona kiinnitämme huomiota erityisesti hallituksen valintaa koskeviin 
työryhmän ehdotuksiin. Hallituksen valintaprosessin tavoitteena on valita yliopistolle 
mahdollisimman hyvä ja osaamisprofiililtaan kattava hallitus. Yliopistoyhteisön jäsenyyttä ei 
sinällään ole syytä pitää valintakriteerinä, mutta emme pidä yhteisön jäsenyyttä myöskään 
esteenä henkilön hallitukseen valitsemiselle, mikäli muut hallitukseen valinnan kriteerit 
esimerkiksi osaamisen osalta täyttyvät. Hallitukseen valitsemisen kriteerit kullakin 
nimityskierroksella on syytä alusta alkaen kuvata avoimesti ja soveltaa niitä johdonmukaisesti 
koko nimittämisprosessin ajan.  
 
Emme yliopistosäätiön perustajatahona näe tarkoituksenmukaisena kommentoida 
yksityiskohtaisesti johtamisjärjestelmään liittyviä ehdotuksia 3-18, sillä nämä kuuluvat 
autonomisen yliopiston sisäisen päätöksenteon piiriin. 

Mikko Heinikoski Suomen ammattiliittojen 
keskusjärjestö SAK ry 
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PALAUTE TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ JA JOHTOSÄÄNTÖÄ 
TARKASTELEVAN TYÖRYHMÄN RAPORTTIIN 
 
Tampereen teknillinen seura (TTS) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Tampereen 
yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raporttiin. 
 
Työryhmän suosituksiin liittyen palautteemme liittyy ainoastaan kohtiin 1 ja 2, joiden katsomme 
liittyvän säätiön perustamiseen, sen yhteydessä hyväksyttyihin sääntöihin ja sitoumuksiin, joissa 
perustajat ovat olleet mukana. Perustamisasiakirjat, yliopisto- ja säätiölaki muodostavat 
kokonaisuuden, jossa kaikki säätiöyliopiston perustamisessa mukana olleet tahot, yliopistot ja 
valtio mukaan lukien, sitoutuivat. Tässä yhteydessä on myös sovittu myös niistä periaatteista, 
joiden mukaan säätiön hallitus valitaan. Muut raportin suositukset liittyvät yliopiston sisäisiin 
toimintamalleihin, joihin emme katso perustajana olevan syytä ottaa kantaa.  
 
Raportissa on johtamismallia ja hallituksen tehtäviä tarkastelu lähes yksiomaan yliopistolain 
mukaan annettujen julkisten tehtävien, eikä säätiön esim. ammattikorkeakoululain tai säätiölain 
näkökulmasta. Säätiön hallituksella myös laajemmat vastuut kuin korostetut yliopiston sisäiseen 
päätöksentekoon liittyvät asiat. Esimerkkinä tästä voidaan mainita vastuu säätiön peruspääoman 
ja varallisuuden hoitamisesta sekä ammattikorkeakoulun toiminta. Raportissa keskittyminen 
yliopiston hallituksen valinnassa ja sen sisäisten edustajien turvaamiseen on lähtökohtaisesti 
perustamisasiakirjojen, säätöjen ja lakien tavoitteiden kanssa ristiriitainen.  
 
Raportissa kiinnittää huomiota myös tarkoitushakuiselta vaikuttava tulkinta ja lainaus 
oikeusasiamiehen ratkaisusta johtosääntöön liittyen.  Oikeusasiamiehen lausunnossa selvästi 
todetaan otsikointia myöden, ettei Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen 
(https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/-/tampereen-yliopiston-johtosaanto-ei-ole-lainvastainen). 
Raporttiin on liitetty vain kohta, jossa tarkastellaan yliopistolain autonomian ja toisaalta 
säätiölainkin säätiön hallitukselle antaman tehtävän luomaa haasteellista yhdistelmää, ja että tätä 
olisi selvyyden vuoksi syytä ohjeistaa tarkemmin. Tältäkään osin oikeusasiamies ei ole osoittanut 
selventämisen tarvetta Tampereen yliopiston tai Tampereen korkeakoulusäätiön johtosäännön 
tehtäväksi. 
 

Pekka Markkula Tampereen Teknillinen 
Seura ry 
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Riippumattoman ja strategisen hallituksen rooli on keskeinen ja olennainen 
perustamisasiakirjoissa ja laissa annettujen tehtävien hoitamiseksi kaikissa tilanteissa. Jokaisen 
hallituksen jäsenen tulisi edustaa ”säätiön toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä 
yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason 
asiantuntemusta”. Kuten perustajat ovat jo useamman kerran todenneet, tämä ei poissulje 
valintaa yliopistoyhteisön sisältä, mutta se ei voi olla valintatilanteen lähtökohta.  
 
Asettamalla lähtökohtaisesti sisäisiä edustajia voidaan vaarantaa tärkeissä 
päätöksentekotilanteissa hallituksen toimintakyvyn. Esimerkiksi merkittävissä uusien strategisten 
toimintojen käynnistämiseen, olemassa olevien toimintojen lopettamiseen tai muutoin säätiön 
sisäiseen rahanjakoon liittyvissä tilanteissa ovat yhteisön sisäiset edustajat käytännössä aina 
suoraan tai välillisesti sidonnaisia osapuolia ja siten esteellisiä. Tällainen asetelma vähentää 
lähtökohtaisesti hallituksen riippumattomuutta, käytettävissä olevien asiantuntijoiden määrää ja 
päätöksentekokykyä. 
  
Strateginen ja riippumaton hallitus on ollut säätiöyliopiston perustamisessa keskeinen ja tärkeä 
osa. Sen on ollut myös tätä ohjaavan lainsäädännön lähtökohta. Näiden näkökohtien vuoksi 
emme kannata työryhmän ehdotuksia 1 ja 2. Toivomme ettei säätiölain 6. luvun hengessä pyritä 
muuttamaan niitä periaatteita, joista perustajat, molemmat yliopistot ja valtio mukaan lukien, ovat 
sopineet säätiöyliopistoa perustettaessa. 
 
 
Pekka Markkula 
puheenjohtaja 

 



Tampereen kaupungin lausunto: 

Tampereen kaupunki näkee hyvänä, että työryhmä on asetettu ja perustajilta pyydetään 

palautetta. Tampereen kaupunki yhtyy työryhmän yleiseen pääviestiin, että johtamisjärjestelmän 

tehtävänä on tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista. Johtamisjärjestelmän tulee tukea 

yliopiston kansainvälistymistä sekä strategian muita painopisteitä. Johtamisjärjestelmä ei 

sellaisenaan ole itseisarvo, vaan väline, joka auttaa yliopistoa ja yliopistolaisia toteuttamaan 

näitä tavoitteita. Koko kehittämiskokonaisuutta on arvioitava tästä ydintavoitteesta käsin.  

Tampereen kaupunki katsoo nykyisestä toimintamallista saatujen kokemusten perusteella, että 

mikäli työryhmän ehdotuksilla pystytään parantamaan yliopiston toimintaedellytyksiä ja 

nimitysprosessin sujuvuutta, ovat ne lähtökohtaisesti kannatettavia. Kuitenkin korostamme 

perustajien oikeutta nimetä omat ehdokkaansa hallitukseen ja perustajien tahdon 

kunnioittamista tässä asiassa. Hallituksen puheenjohtajaa nimitettäessä toivomme myös 

rakentavaa dialogia perustajien kanssa. Yliopiston sisäisiin toimintaprosesseihin Tampereen 

kaupunki ei perustajana ota kantaa. Lisäksi Tampereen kaupunki painottaa, että yliopiston ja 

säätiön perustajien hyvä keskusteluyhteys ja eri näkökulmien yhteensovittaminen myös jatkossa 

on erityisen olennaista yliopiston oman toiminnan sekä laaja-alaisen yhteistyön kehittämisessä 

yliopiston strategisten ydintavoitteiden turvaamiseksi ja aktiiviseksi edistämiseksi. 

 




