
Yliopistoyhteisön kommentit (arviolta 185 kommentoijaa)

Suomen- ja englanninkielisten lomakkeiden kautta lähetettiin kommentteja yhteensä 192 kertaa. Kommentteja oli mahdollista jättää omissa tai 

ryhmän nimissä sekä anonyymisti. Koska muutama nimensä tai ryhmänsä kertonut on täyttänyt useamman lomakkeen joko kommentin 

pituuden tai kielisyyden takia, eri kommentoijia voi arvioida olleen noin 185. 

Kommentteja lähetettiin 18 ryhmän nimissä (aikajärjestyksessä): 

• Strateginen kansainvälinen kehittäminen / Kumppanuudet / Innovaatiopalvelut ja kumppanuudet

• Game Research Lab/Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö

• Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosaston johtokunta

• Konsistorille asioita esittelevät ja konsistorin alaisille neuvostoille (tiedeneuvosto, koulutusneuvosto) asioita valmistelevat asiantuntijat

Laura Himanen, Markku Ihonen, Anu Juslin, Kaisa Keskitalo ja Kati Toikkanen

• International Master's Degree Programme in Game Studies

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksen ohjausryhmä

• Tampereen yliopiston tieteentekijät TATTE ry

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

• Gerontologian ryhmä (SOC)

• Tampereen ylioppilaskunta

• Toiminnanohjaus ja analytiikka -tiimi

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan (ENS) tiedekuntaneuvosto

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

• Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

• Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

• Filosofianopiskelijoiden ainejärjestö Aatos

Anonyymisti lähetettiin 119 kommenttia. 



1 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Luettuani raportin läpi pidän sitä perusteellisena ja kattavana selvityksenä nykytilanteesta ja 
ehdotetut korjaustoimenpiteet vastasivat hyvin havainnoituihin ongelma- ja kehityskohtiin. 
Toivottavasti raportti johtaa ehdotetunlaisiin toimenpiteisiin asiantilan kehittämiseksi. 
Mielenkiinnolla jään seuraamaan prosessin etenemistä. 

Jarno Reuna 
 

Raportti vaikuttaa kaikkiaan hyvältä ja tasapainoisesti punnitulta. Oikeastaan kaikki työryhmän 
raportissa esittämät kehitysehdotukset ovat erinomaisia, hienoa! Toivon todella, että hallitus 
ottaa raportin vakavasti ja noudattaa siinä esitettyjä ehdotuksia. Näin tekemällä uuden 
yliopiston pahasti hukassa ollut legitimiteetti työntekijöiden silmissä voidaan onnistua 
eheyttämään, jolloin voidaan alkaa taas puhumaan oikeasta yliopistoyhteisöstä. Höttöretoriikan 
(joka on onneksi jo vähentynyt) sijaan tarvitaan juuri ehdotetun kaltaisia konkreettisia toimia ja 
muutoksia johtamisen rakenteissa ja käytännöissä! 

  

Tampereen yliopistossa on johtajuuskriisi. Työntekijöiden moraaliin ei luoteta.  Johto joka 
portaassa on etääntynyt arjesta ja runnaa omat päätöksensä väkisin läpi. Työntekijät ovat 
ylirasittuneita ja voivat pahoin. Mennään kriisistä kriisiin. Täältä pitäisi päästä pois, jos johonkin 
vaan pääsisi. Valitettavasti joutuu pysymään täällä, kun työllisyystilanne on niin heikko.  
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Raporttia lukiessa ajatukseni palasi väkisin 20 vuoden taakse, kun yliopistojen 
palkkausjärjestelmää ajettiin sisään. Tuolloin hallinto ensin ohjeisti nimeämään laitoksen 
henkilökunnalle esimiehen. Tuumasimme isolla porukalla että mitä tämä nyt on. Meillähän on jo 
laitoksen johtaja. Nimesimme hänet liki 200 hengen suoraksi esimieheksi. Puoli vuotta 
myöhemmin tuli uudet ohjeet, joiden mukaan henkilöiden kanssa pitäisi käydä keskustelu 
palkan suoritusosan määrittämiseksi. Totesimme tehtävän annetussa aikataulussa johtajalle 
kohtuullisen mahdottomaksi, jonka jälkeen pääsimme hiljalleen keskustelemaan 
esimiesrakenteista ja muutamien vuosien päästä jo johtamisestakin. Tunnustan itsekin olleeni 
muutoksen edessä täysin sokea. 
 
Ihmettelin raportin sisältöä kovin. Se ei nähdäksi tuonut kaksi vuotta yliopistossa paikallaan 
polkeneeseen keskusteluun mitään uutta vain argumentoi samoilla tulkinnanvaraisuuksilla kuin 
aiemmin. Johtamisjärjestelmää tarkastelevassa työryhmässä on ollut edustettuina useita 
johtamisen ammattilaisia, mutta silti siinä ei mainita esimerkiksi sellaisia sanoja kuin esimies tai 
linjajohtaminen, jotka ovat minkä tahansa organisaation menestyksen kulmakiviä. Uskooko 
oikeasti joku, että meidän sinänsä kohtuullisen hyväkin uusittu strategiamme, tulisi paremmin 
integroitua toimintaamme, jos hallituksessa istuu yksi, kaksi tai kolme henkeä yliopiston 3500 
työntekijän joukosta tai konsistori edustaisi kolmikantaa? Eiköhän ne hyvän johtamisen avaimet 
ole jossain muualla ja yliopistossakin olisi aika ymmärtää se. 
 
Kyllä se niin taitaa olla että läheltä ei näe kauas. 

Ilkka Virtanen 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Raportti on monin tavoin tarpeellinen. Kuitenkin harmillisesti ja hämmästyttävästikin siinä ei 
käsitelty sanallakaan nimenomaisesti rehtorin valintaan liittyneitä epäselvyyksiä. 
Päätöksentekon läpinäkyvyysongelmia käsiteltiin yleisesti kyllä, mutta tämän tason tehtävään 
liittyvien sekoilujen käsittelyä ei voi uskottavasti jättää raportista pois. 
 
Hakijoista pätevimmän valintaprosessi ei millään tavoin hyödy salailusta ja epäselvyyksistä - 
muihin kuin osaamiseen liittyvät nimitykset puolestaan hyötyvät. Kukaan oman ammattitaitonsa 
vakavasti ottava ei myöskään halua edetä urallaan millään muulla tavoin kuin 
oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. En oikein ymmärrä, miksei esimerkiksi rehtori itse 
kovaäänisesti vaadi ja aja asian selvittelyä ihan jo oman statuksensa selkiyttämiseksi - 
puhumattakaan, että tällainen on karmea lommo yliopiston maineelle.  
 
On järjetöntä, että yliopisto omalla toiminnallaan antaa tutkijoilleen, opettajilleen, avustavalle 
henkilöstölleen ja opiskelijoilleen tukkukaupalla syitä olla arvostamatta yliopiston johtotapaa. 
Talo siis käytännössä itse tarjoaa aiheita aivovuodolle.  

  

Raportissa on hienoja suosituksia. Erityisen tärkeitä ovat kolme ensimmäistä. Konsistori on 
vapaa nimittämään hallituksen lain rajoissa (eikä vain nimityskomitean ehdotuksen hyväksyen, 
mikä aiheuttaa aivan turhaa vaivaa). Konsistori päättää nimityskomitean kokoonpanon ja 
valitsee yo-yhteisön edustajat (esimerkiksi konsistorin jäsenistä, kuten TTY:llä). Raportissa ei 
nähdäkseni oteta kantaa siihen, että olisi parempi, jos hallituksessa kaudet olisivat 4v ja 
valintoja vain joka toinen vuosi - se säästäisi vuosittaiselta hallituksenvalintarumbalta.  
Mitä tärkein esitys on, että konsistori valitsee puheenjohtajansa, eikä kukaan pääse ilman 
vaaleja konsistorin äänivaltaiseksi jäseneksi, saati puheenjohtajaksi.  
 
Lisäksi hyvä, linjakas ehdotus on, että provosti olisi konsistorin esittelijä ja rehtori hallituksen. 
"Kahden rehtorin malli" (plus vararehtorit) kuulostaa hyvältä. Vaikuttaisi, että tarvitaan 
hallintojohtaja johtamaan hallintoa ja vastaamaan uudistustoimintojen koordinaatiosta. 
 
On myös hyvä suunta., että kasvatetaan keskitason ja opiskelijoiden edustusta konsistorissa.  
Myös suositukset 8-18 ovat kukin kannatettavia tapoja vahvistaa yliopistodemokratiaa. Raportti 
on kaikkineen todella hyvää työtä, olen aivan ällistynyt kuinka hyviä suosituksia. 

  



4 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Raportissa tulisi käyttää passiivisten ilmaisujen kuten: "Kritiikkiä on esitetty..." sijaan lauseita 
joissa esitetään myös kohde. 
Miten työryhmän jäsenet voivat itse edistää muutoksia haluttuun suuntaan? Muutokset 
tapahtuvat parhaiten kun jokainen organisaation jäsen ottaa aktiivisen roolin asioihin joihin voi 
itse vaikuttaa. 

Jussi Niutanen 

Jos TTY:n konsistori olisi tiennyt yhdistetyn yliopiston säätiöyliopistotulkinnan olevan tämän 
kaltainen, se olisi suhtautunut vielä paljon kriittisemmin yhdistämishankkeeseen. Ainakin itse 
olisin vastustanut sitä voimakkaasti konsitorin jäsenenä. Koen siis tulleeni  johdetuksi harhaan 
yhdistämisprosessin aikana. TTY:n hallituksen osalta en osaa sanoa tarkasti, mutta eräiden 
vähemmän virallisten keskustelujen perusteella olen taipuvainen uskomaan, että TTY:n hallitus 
olisi ollut hyvin kriittinen tällaiseen yliopistomalliin yhdistämisen suhteen. 

Erittäin surullista tässä on se, että TTY:llä aikaan saatu hyvä sidosryhmien, hallituksen ja 
konsistorin yhteistyö on jo menetetty ja tämän ehdotuksen seurauksena muuttuu yhä 
hedelmättömämmäksi.  

Tamperelaisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen kannalta tämä tulkinta on merkittävä taka-
askel ja siten käsitykseni mukaan vähentää TAU:n houkuttelevuutta tekniikan alan opiskelu- ja 
työpaikkana.   

Risto Ritala, TTY:n 
konsistorin 
monivuotinen jäsen, 
UTA:n 
tiedeneuvoston 
TTY-edustaja 
muutaman vuoden 
ajan, siirtymäkauden 
hallituksen 
nimityskomitean 
jäsen  

Raportti on huolellisesti toteutettu ja perusteltu. Yhdyn kaikkiin raportin esiin nostamiin 
kehitysehdotuksiin. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

” Yliopistossa tulee hyväksyä ja kunnioittaa sitä, että yliopiston piirissä on erilaisia näkemyksiä 
yliopiston ja tieteen roolista yhteiskunnassa.” 
 
” Eri tieteenalojen ja traditioiden variaatio edellyttää joustavuutta, mutta samalla on 
huolehdittava kokonaisuuden edellyttämästä suhteellisen yhtenäisestä johtamisjärjestelmästä ja 
yksiköiden välisestä yhdenvertaisuudesta.” 
 
Ei riitä, että tavoitteista ollaan ylätasolla yhtä mieltä, vaan myös niihin pääsemisen keinoista on 
oltava yhtä mieltä. Tämän vuoksi strategian tueksi on pystyttävä laatimaan myös riittävän 
konkreettinen toimeenpanon suunnitelma, joka sisältää operatiiviset  valinnat ja erityisesti myös 
poisvalinnat. Valitettavasti tämä tarkoittaa, että kaikki arvomaailmat eivät voi täysin puhtaana 
toteutua operatiivisella tasolla, vaan on löydettävä yhteinen leikkausalue, jolla toimitaan. Tämän 
eteen ei yhteisössä tällä hetkellä tehdä juurikaan konkreettista työtä. Ehdotankin, että 
yhteisössä käynnistetään selkeä muutosjohtamistyö sekä strategian operatiivisen 
jalkauttamisen suunnittelutyö, jonka myötä myös tehdään priorisointeja ja valintoja, joita 
realistinen toteuttaminen tuekseen vaatii.  
 
Edellä esitetty  vaade yhtenäisestä johtamisjärjestelmästä ja yhdenvertaisuudesta ovat 
mielestäni totta. Lisäksi on huomioitava, että vaateella on vastapuolensa: tarvitaan myös eri 
tahojen ymmärrys sille, että tietyissä asioissa on sopeuduttava yhtenäiseen toimintamalliin ja 
niin sanottuun ”keskitettyyn” johtamiseen. Tämä asia on käsittääkseni aiheuttanut paikoitellen 
kritiikkiä. Ymmärrän myös kritiikin. Asiaa pitäisi tarkastella siten, että pohditaan systemaattisesti 
mitkä asiat perustellusti tarvitsevat yhteisen toimintatavan, mitkä asiat voidaan toteuttaa eri 
yksiköiden tai tieteenalojen omalla tavalla. Perustelun tulisi liittyä esimerkiksi siihen, miten 
yliopisto tulevaisuudessa selviää esim. kansainvälisessä kilpailussa, miten se toimii 
asiakaslähtöisesti, miten se palvelee yhteiskuntaa, miten se hankkii yhä enemmän strategiaa 
palvelevia kumppanuuksia jne. Tarkastelun perusteena ei siis saa olla yksittäiset mielipiteet, 
historialliset syyt, osaoptimointi jne. Näin johtamisesta voitaisiin saada myös näiltä osin 
läpinäkyvää, perusteltua ja kaikille tasapuolista.  
 
” Työryhmä ehdottaa näin ollen:  
 
(1) Konsistori on vapaa valitsemaan hallituksen jäsenet ilman muita rajoituksia kuin mitä laista 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

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” 
 
On aina hyvä kysymys, kuka tai mikä elin on missäkin tilanteessa pätevä valitsemaan 
hallituksen. Lähtökohtaisesti pidän hyvänä, että hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia henkilöitä, 
enkä pidä tätä työryhmän ehdotusta hyvänä. Kuitenkin haluaisin pohtia keinoja siihen, miten 
varmistetaan että hallitukseen nimettävillä henkilöillä todella on riittävä ymmärrys toiminnasta.  
Nyt vaikuttaa siltä, että hallitus ei riittävästi ohjaa yliopistoa tiettyyn selkeään suuntaan. Tämä 
herättää kysymyksen, onko hallituksessa nyt riittävän kattava ymmärrys toiminnasta. Kuitenkin, 
omasta mielestäni yliopistomme keskeinen kysymys on se, miten takaamme roolimme 
tulevaisuudessa ja toimintaympäristön muutoksissa, ja siihen tarvitsemme vankan ulkopuolisen 
näkemyksen ja ohjauksen haastamaan meidät kehittämään toimintaamme.  
 
” Provostin asema on vielä tuntunut jäävän epäselväksi Tampereen yliopistolla. Yliopistoyhteisö 
ei täysin miellä provostin roolia ja sen suhdetta rehtoriin, vararehtoreihin, dekaaneihin ja 
hallintoon” 
 
Olen tästä samaa mieltä. Tosin osin epäselvää on muidenkin mainittujen rooli suhteessa KOKO 
kokonaisuuteen. Kokonaisuuden kannalta tulisi selkiyttää myös, mikä on tiedekunnan toiminnan 
rooli ylipäätään suhteessa koko yliopiston toimintaan ja mitkä ovat yhteiset tavoitteemme, koska 
tällä hetkellä kuvio näyttäytyy kuin kyseessä olisi yliopisto ja seitsemän kappaletta sen 
alihankkijayrityksiä.  
 
” Työryhmässä dekaanien valintatavasta on esitetty kritiikkiä” 
 
” Talouden ohessa rekrytoinnit ovat akateemisen toiminnan keskeisiä piirteitä. On tärkeää, että 
rehtori ja dekaanit voivat valvoa nimitysten lainmukaisuutta, johdonmukaisuutta, 
tasavertaisuutta ja strategianmukaisuutta, sekä ehkäistä ”kotiinpäinvetämistä” ja 
koulukuntaisuutta.” 
 
Kritiikkiä pitäisi esittää myös tukipalveluiden johtajien valinnoista. Ei ole luottamusta herättävää, 
jos johtajia siirrellään positiosta toiseen ilman osaamista uuteen tehtäväänsä, kuten viime 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

aikoina on nähty. Tällainen luo kuvaa organisaatiosta, jossa vain ”hyväveli-metodilla” pääsee 
eteenpäin, eikä todellinen osaaminen ole ratkaisevaa. Toki osaamista voi myös rakentaa, mutta 
reilua ja läpinäkyväähän tällainen ei ole. Jos jää mysteeriksi, kuka tai ketkä näitä valintoja 
tekevät ja millä perusteilla, ei mielestäni voida puhua hyvästä menettelystä. Valitettavasti 
työryhmän mainitseman kotiinpäinvetämisen, koulukuntaisuuden ja epätasa-arvoisuuden tunne 
on osasta nähtyjä rekrytointeja aika vahvasti syntynyt, ja luonut tunnetta että oma 
uratulevaisuus ei luultavasti ole tässä organisaatiossa. 
 
” Isoihin kehityshankkeisiin olisi alusta saakka pyrittävä ottamaan mukaan akateemista 
yhteisöä, ...   
 
(17)  Hallinnon koordinointia ja palveluiden keskinäistä vuorovaikutusta olisi parannettava, jotta 
tiedekuntiin ei tulisi koordinoimatta useita suuria hankkeita lähes samanaikaisesti. …” 
 
Itse tukipalveluyksiköiden puolella toimivana olen kaikesta täysin samaa mieltä. 
Kehittämishankkeet todellakin kaipaisivat priorisointia ja sitä, että niihin johdon toimesta 
selkeästi osallistetaan oikeat toimijat alusta asti – ei niin, että heitetään pallot ilmaan, ja jätetään 
kehityshankkeissa toimijat kilpailemaan keskenän siitä, kuka onnistuu huutamana tiedekuntiin 
koviten. Ei nimittäin oman kokemukseni mukaan ole kyse siitä, etteikö mukaan haluttaisi ottaa, 
vaan siitä että tiedekunnat eivät kiireisiinsä vedoten halua tulla – minkä hyvin ymmärrän, jos 
kiirettä todella on. Hyvänä esimerkkinä tästä oli vuosisuunnitteluprosessi, joka oli täyttä 
sirkusta. Siihen osallistuville ei annettu missään vaiheessa prosessia kunnollista tietoa millä 
tarkkuudella mitäkin asia tulee suunnitella, missä ja kenen toimesta milloinkin priorisoidaan jne. 
Koko prosessi oli hoidettu totaalisen kaoottisesti, kun isoja ja pieniä kehittämisehdotuksia 
arvioidaan samoilla sapluunoilla, ajaen toimintaa väkisin siilomaisuuteen vaikka ”juhlapuheissa” 
toisaalla kerrotaan, miten halutaan siiloista pois. Yksittäisten kehittämishankkeiden toimijat 
joutuvat turhautumaan, kun yrittävät väkisin saada omalle hankkeelleen kaistaa esim.  
tiedekunnista, koska ylätason priorisointia ja valintoja ei tehdä.  Se on harmillista, koska 
lopputuloksena käytännön tekijät joutuvat ottamaan myös tiedekuntien turhautumisen 
niskoilleen, vaikka omaa työtään tässä kukin yrittää tehdä. Kun yhteisö on nyt aika 
sensitiivisessä tilassa, olisi ehkä parasta yrittää laittaa perusasioita kuntoon, korjata 
johtamisjärjestelmää, pohtia miten tulehtunut tilanne ja organisaatiokulttuuri saataisiin raiteilleen 
ja yhteishenki aluilleen, ja priorisoida kehittämistoimet sen mukaisesti? Yhteenvetona 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

kommenteistani: tässä yhteisössä on paljon potentiaalia, mutta nyt olisi johdon aika rohkaistua  
tarttumaan härkää sarvista. Johtamisjärjestelmässä on paljon korjattavaa, eivätkä asiat 
korjaannu sillä väistämällä hankalia asioita ja puhumalla kauniita strategiapuheita. On tehtävä 
valintoja, ja ne eivät koskaan voi miellyttää kaikkia,. Johtamisjärjestelmän kokonaisuuden 
tehtävä on myös tehdä valinnat keinoista, joilla asiat viedään käytäntöön, koska niistä on näin 
isossa yhteisössä muuten liian monia näkemyksiä. Ei siis riitä että tarkastellaan lain ja 
johtosäännön mukaista hallintoa, vaan tarkastelu pitäisi nyt ulottaa myös operatiivisen 
johtamisen järjestelmään ja sen heikkouksiin, koska vasta siellä tullaan jokapäiväisen toiminnan 
onnistumisen, ihmisten hyvinvoinnin  mahdollistaviin kysymyksiin. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Kiitos selkeästi kirjoitetusta työryhmäraportista. On tärkeää, että johtosääntöuudistusta 
lähestytään tällä kertaa näkökulmasta, jossa johtosäännön nähdään jatkossa mieluummin 
lisäävän yliopiston toiminnan organisoimisen ja järjestämisen mahdollisuuksia kuin rajoittavan 
niitä. Perustuslaissa yliopistolle turvattu oikeus päättää itse tieteellisen toiminnan järjestelyistä 
ja yliopiston sisäisestä hallinnosta. 

Hallituksen valinta 
On tärkeää, että hallituksen nimitysprosessi otetaan tarkasteluun em. näkökulma, perustuslain 
ja hallintolain kirjain huomioon ottaen. Tarvitaan perusteellinen keskustelu erityisesti 
perustajajäsenten roolista nimitysprosessissa ja siitä, mitä riippumattomuuden käsitteellä ja 
jäsenten edustavuudella oikeuskirjallisuudessa tarkoitetaan. 

Konsistorin tehtävät 
Kuten raportissa todetaan provostin roolia konsistorin puheenjohtajana voidaan pitää 
vähintäänkin kiistanlaisena, luonteva rooli olisi esittelijän. On tärkeää, että konsistorin 
käsiteltäväksi tuodaan yliopiston toiminnan kannalta merkittäviä asioita ns. rutiiniasioiden lisäksi 
ja että ne valmistellaan riittävän laajapohjaisesti ja siten, että konsistorin jäsenille varataan 
riittävä aika perehtyä käsiteltäviin asioihin. 

Provostin asema 
On tärkeää, että vararehtoreiden asemaa ja erityisesti provostin tehtäviä auki kirjoitetaan ja 
selkeytetään. Tämä voidaan toteuttaa ilman, että valta- ja vastuusuhteita vararehtorien osalta 
muutetaan. Provosti toimielimena on tuotu Suomeen yhdysvaltalaisesta yliopistomaailmasta. 
Sen istuttaminen suomalaiseen yliopisto-organisaatioon/Tampereen yliopistoon vaatii 
perusteellista keskustelua lähtien position tarpeellisuudesta. 

Tarve tukipalveluiden koordinointiin yliopistotasolla on ilmeinen. Hallintojohtaja instituutiona 
edustaa jatkuvuutta, mitä isossa organisaatiossa toiminnan turvaamiseksi kaikissa tilanteissa 
erilasissa murros- ja epäjatkuvuuskohdissa tarvitaan. Hallintojohtajan posio on suomalaisessa 
yliopistossa hyvin tunnettu ja tunnustettu. 

Dekaanien valinta 
On tärkeää, että dekaanien valinta suoritetaan avoimessa prosessissa ja siten, että 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

tiedekuntaneuvostoa kuullaan dekaanin valinnassa.  
 
Tiedekuntaneuvostojen toiminta 
Tiedekuntaneuvostojen rooli toimielimenä on nykyisessä johtosäännössä typistetty ja  keskittyy 
lähinnä opintoasioihin. Raportin ehdottama tiedekuntaneuvoston laajempi rooli 
vuosisuunnitteluprosessissa ja rekrytoinneissa on kannatettava. Esim. tilanteet, joissa 
tiedekuntaan rekrytoidaan keskeiseen positioon ei suomea puhuva ope-tut -henkilö aiheuttaa 
lähes poikkeuksetta hallinnollisten tehtävien siirtämiseen ja kierrättämiseen vaateen 
tiedekunnan/yksikön/alan/tutkinto-ohjelman sisällä, joka asiana on syytä kommunikoida ja 
keskusteluttaa jossain määrin ko. yhteisössä etukäteen. 
 
Muuta 
Myös yliopiston vaalisääntö; sen kirjain ja tulkinnat olisi tarpeen käydä läpi työryhmätyönä. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Esitys on melko hyvä, ja vastaa joiltain keskeisiltä osin yliopiston autonomiaan ja 
yliopistodemokratiaa liittyviin ongelmiin. Jatkoon.  

Ari-Elmeri Hyvönen 

Raportin ehdotukset ottavat kantaa aivan keskeisiin yliopistoyhteisön tunnistamiin epäkohtiin. 
Työryhmän tekemät ehdotukset toimisivat erinomaisesti näiden epäkohtien korjaamiseksi. 
Kannatan kaikkia 18 ehdotusta. 

Johanna Ruusuvuori 

Työryhmän raportti sisältää monia hyviä ehdotuksia, mutta painottaisin vieläkin voimakkaampia 
demokratisoimisen elementtejä. Edustuksellisuuden täytyy olla johtamisessa kiinteästi niin, että 
yhteisöllä on päätöksenteossa valtaa lähtien rehtorin ja yliopiston hallituksen valinnasta 
konsistorin tasolle sekä tiedekuntatasolle saakka. 

Jari-Pekka 
Kanniainen 

Työryhmän raportti parantaa nykyistä tilannetta monin eri tavoin kohti demokraattisempaa, 
läpinäkyvämpää ja siten todennäköisesti myös paremmin toimivaa päätöksentekoa. Konsistorin 
vapaus valita hallituksen jäsenet ilman, että sen täytyy sitoutua nimityskomitean ehdotukseen 
on selkeä parannus. Samoin provostin roolin muuttaminen esittelijäksi, konsistorin vapaus valita 
itse kokousvalmistelija, keskiryhmien osuuden kasvattaminen konsistorin kokoonpanossa, 
provostin roolin selkeyttäminen, tiedekuntaneuvostojen roolin kasvattaminen dekaanien 
valinnassa, talous- ja toimintasuunnitelmien hyväksymisessä ja rekrytoinneissa. Kokousohje ja 
lausuntoaikoinen pidentäminen sekä kaiken kaikkinen viestinnän avoimuus ovat myös 
erinomaisia parannuksia. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Harmillista, jos koko järjestelmä uusittaisiin raportin esitysten mukaisesti. Ongelmat eivät ole 
järjestelmä- vaan ideologiapohjaisia. Jos keskityttäisiin ydintoimintaan valtarakenteiden sijaan, 
niin olisimme vieläkin pidemmällä. Ikävä tilanne olisi, jos pyyhitään pöytää niiden lähtökohtien 
osalta, joilla perustajat ovat koko järjestelmän alulle panneet.  

Emme tarvitse historiajäännettä eli hallintojohtaja-instituutiota. Hallinto ei ole ydin vaan palvelut. 
Hallinto-osaaminen on hyvin eri osaamisalue kuin strateginen asiakaslähtöinen 
palvelujohtaminen. Jälkimmäistä yliopistossamme, ja koko ns. julkisella sektorilla, tarvitaan 
kipeästi nyt ja ennen kaikkea tulevina vuosina. Ensimmäinen tulee relevanttina ”sivutuotteena”, 
kun perehdytetään säädöksiin ja kehitetään linjauksia ja käytäntöjä. 

Jos ehdottomasti halutaan keskittää palvelukokonaisuus yhden johtoryhmätason henkilön alle, 
niin nykyaikaista sekä oikeita lähtökohtia ilmentävä lähestyminen olisi esimerkiksi 
Yliopistopalveluiden johtaja, Executive Vice-President: University Services, ja soveltuvalla 
strategisella palvelujohtamisen taustalla omaavan henkilön rekrytointi tehtävään.  

Toinen vaihtoehto olisi kahden johtoryhmätason henkilön ratkaisu eli Hallintojohtaja ja 
Palvelujohtaja. Ensimmäisellä oma tiimi, jonka vastuulla yliopiston byrokratian ja hyvän 
hallinnon kehittäminen. Painottuen matriisirooliin, ko. johtajalla pienen tiimin vetäminen sen 
ohella. Palvelujohtaja taas vastaisi palvelustrategiasta ja kaiken tukipalvelutuotannon 
strategisesta johtamisesta ja uudistamisesta. 

Työryhmän raportin toimenpide-ehdotukset muodostavat harkitun kokonaisuuden, joilla uuden 
Tampereen yliopiston alkuvaiheita vakavasti haitanneesta ongelmasta päästäisiin eteenpäin. 
Mielestäni näillä toimenpiteillä saisimme toimivan johtamisjärjestelmän, johon voisi luottaa ja 
joka ei vieraannuttaisi yliopistolaisia päätöksenteosta. Olisi erittäin tärkeää saada tämä asia 
vihdoin ratkaistua niin, että yliopistoyhteisö voisi kokea yliopiston omaksensa ja keskittyä uuden 
yliopiston rakentamiseen ja kehittämiseen sen sijaan, että energia kuluu väliaikaisen hallituksen 
jälkeensä jättämän ongelmallisen johtosäännön korjaamiseen. Tästä syystä olisi myös järkevää 
toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset johdonmukaisena kokonaisuutena, eikä alkaa 
vesittää niitä, jolloin keskustelu alkaisi jälleen uudelleen. 

Ville Kivimäki 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Työryhmästä (kuten hallituksesta, konsistorista enenevässä määrin) kun jätetään tekniikan 
edustajat ulos, tulos on ennalta selvä. 
 
Olisiko joskus aiheellista pohtia, mitä hyötyä säätiöyliopistosta saataisiin, eikä etsiä miten se 
saadaan muutettua mahdollisimman lähelle julkisoikeuksellista? 

  

Kannatan kaikkia työryhmän suosituksia. Niiden siirtäminen johtosääntöön auttaa rakentamaan 
aidosti monitieteisen, kansainvälisesti menestyvän Tampereen yliopiston. Myös suosituksen no 
14 merkintä, että hallitus päättää rahanjaon periaatteista, on lisättävä johtosääntöön. Tällä 
tarkoitan sitä, että hallituksen on päätettävä niistä periaatteista, joiden mukaan perusrahoitus 
jaetaan tiedekunnille ja muille tulosyksiköille. Yliopistolaki tarkoittaa tätä ("Säätiöyliopiston 
hallituksen tehtävänä on päättää ... yliopiston ... taloutta koskevista asioista"), mutta sitä ei 
käytännössä ole vielä näin tulkittu Tampereen yliopistossa. 

  

Työryhmän ehdotukset (1) - (5) ja (7) erittäin kannatettavia ylimmän johdon toimivaltasuhteiden 
selkeyttämiseksi ja akateemisen itsehallinnon vahvistamiseksi. Samasta syystä kannatettavia 
ovat dekaanien valintaa koskevat ehdotukset (8) ja (9). 
 
Työryhmän ehdotus (13) kokousmateriaalien toimittamisesta ajallaan ehdottoman tärkeä, 
omituista ettei tällaista perussäännöstä ole jo olemassa. 
 
Muihin ehdotuksiin minulla ei ole kantaa. 

Väitöskirjatutkija 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Kerrankin Tampereen uusi yliopisto on asettanut työryhmän, jonka työn tulokset ilmentävät 
aitoa ymmärrystä siitä, minkä tyyppinen yhdistelmä yhteisöllisyyttä ja byrokratiaa tarvitaan, jotta 
yliopiston tapainen innovaatio- ja perinteen siirto-organisaatio pystyy toimimaan. Kaikki 18 
työryhmän ehdotusta ovat kannatettavia. Jos epäselvyyttä jatkotyön suunnasta esiintyy, 
kannattaa tukeutua jo hallituksen johtamisjärjestelmäkuulemisessa kesällä esillä olleeseen 
periaatteeseen, jonka mukaan Tampereen yliopiston johtosääntö tulisi linjata mahdollisimman 
samanlaiseksi kuin Suomen julkisyhteisöllisten yliopistojen. Näin siksi, että Suomen kansalaiset 
maksavat veroissaan valtaosan myös Tampereen yliopiston toimintamenoista ja perustajien 
yliopistoon sijoittama pääoma, puhumattakaan sen vuosituotosta, on vain häviävän pieni osa 
budjettia. Perustajien sanavallan tulisi siksi olla rajoitettua ja yliopistoyhteisön korostunutta. ... 
Lisäksi työryhmän pj:n raportin esittelytilaisuudessa mainitsema ajatus hallintojohtajan 
tehtävästä ryhdistäisi yliopiston tällä hetkellä tehtävien aikataulutuksen suhteen täysin 
priorisointikyvytöntä ja hakoteillä olevaa hallintoa. Ihmettelen, että tämän idean tuomiseen esiin 
tarvitaan joku ulkopuolinen! Coda: mitä pikemmin hallitus toteuttaa kaikki raportin esitykset, sitä 
pikemmin päästään Tampereen yliopistossa taas kiinni asialliseen akateemiseen toimintaan! 
Toiveikkain terveisin, Risto Heiskala 

  

On tärkeää, että hallitusta valittaessa kuunnellaan perustajajäseniä ja että hallitus edustaa 
yliopiston strategisia alueita ja yhteiskuntaa. Koska hallitus on vastuussa korkeakouluyhteisön 
taloudesta, on sillä oltava myö ko. osaamista. Olisi hyvin suotavaa, että hallituksessa ei olisi 
sisäisiä jäseniä (so. yliopistolaisia). Siinä mielessä nykytilanne ei ole optimi. Päinvastoin on 
suuri vaara, että nyt eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat alkavat vaatia edustajiaan hallitukseen. 
Konsistori on puhtaasti sisäinen ja kolmikantainen hallitus. Ei sotketa näitä kahta hallitusta 
keskenään, kummallakin on tärkä roolinsa.  
 
Dekaanit toimivat linjassa toteuttaen toimivan johdon (so. rehtorin) päätöksiä tiedekunnassa. 
Siksi on tärkeää, että dekaaneista päättää hallitus rehtorin esityksestä. Tiedekuntaneuvostoa 
voidaan kuunnella valintaprosessin aikana, mutta muuta roolia sillä ei tule olla. Ei pidä sotkea 
selkeää johtamisjärjestelmää. Yliopistot ovat johtamisessaan kehittyneet huomattavasi 
viimeisten 10-20 vuoden aikana. Ei pidä viedä Tampereen yliopistoa ajassa vuosikymmenten 
taakse. Dekaanivalinta on nykyisellään hyvin ammattimaista, kuten kuuluu olla. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Konsistorin opiskelijajäsenten ei tulisi olla osa päätöksentekoa joka koskee tutkimuksen 
rahanjakoa ja linajuksia. Opiskelijat eivät ole päteviä arvioimaan huippututkimuksen tasoa ja 
vaikuttavuutta.  
 
Kannatan konsistorin rakennetta, jossa professoreilla on yliedustus tasakolmikannan sijaan. 

  

Mielestäni konsistorilla on toella paljon valtaa ja siellä tehdään päätöksiä, joista osaan kaikilla 
konsistorin jäsenillä ei ole pätevyyttä. Kannatan kuitenkin keskustelua. Voisiko olla siten, että 
on konsistorin koostumus mikä tahansa, joissain päätöksissä, jotka esimerkiksi koskevat 
puhtaasti akateemisia asioista, päätösvaltaa rajoitettaisiin muodollisesti päteviin henkilöihin, 
mutta keskusteluoikeus luonnollisesti säilytetään kaikilla? 

  

Raportti on hyvä ja tekee rakentavia ehdotuksia, jotka selkeästi noudattavat hyvää 
hallintotapaa. Yliopiston tulevaisuuden, tutkimuksen ja opetuksen laadun takaamisen ja 
henkilökunnan sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että tunnustetaan ja 
kunnioitetaan tieteenalojen kirjoa, niiden erilaisia traditioita ja näkemyksiä tieteen roolista 
yhteiskunnassa. Äärimmäsien tärkeää on se, että yliopistossa toimivat kokevat, että heidän 
osaamistaan ja asiantuntijuuttaan kunnioitetaan ja asiantuntijuus huomioidaan 
päätöksenteossa. Liikaa ei myöskään voi korostaa sitä, mikä raportissakin selkeästi tuodaan 
esiin, että johtamisjärjestelmän tulee palvella ja edesauttaa yliopistolaisia toteuttamaan 
perustehtäväänsä eli tutkimusta ja opetusta. Yhdentymisen myötä todellisuus on ikävästi 
lipsunut päinvastaiseksi ja valtava resurssi menee siihen, kun me yliopistolaiset reaktiivisesti 
'palvelemme' johtoa ja erilaisia enemään ja vähemmän toimivia järjestelmiä. 

  

Näyttää hyvältä,  Riitta Yrjönen 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Säätiön hallituksen ja nimityskomitean kokoonpanossa tulee huomioida,että jäsenet edustavat 
tasapuolisesti yliopiston painopisteitä eli tervyttä, tekniikkaa ja yhteiskuntaa. Tämä tulee mainita 
myös johtosäännössä. Muutoin saattaa käydä niin, että konsitorin tehdessä valintaa, pyrkivät 
tietyt alat painottumaan riippuen konsistorin valtasuhteista. Tällainen lisäys myös estää 
henkilökohtaisten etujen ajamisen. Puheenjohtajan tulisi olla konsitorin ulkopuolisen, kuten 
hallituksessakin. 
 
Konsistorin jäsenten ei tulisi olla mukana myös itse nimeämissään työryhmissä tai vastaavissa. 
Tässä kohtaa tulee huomioida täysi riippumattomuus valmistelun ja päätöksenteon välillä.  
 
Konsitorin kokoonpano tasakolmikantana.  
Porvostilla on tärkeä rooli yliopistossa, se on totta, että vararehtoreiden ja porvostin rooleja on 
selkiytettävä.  
 
Hallintojohtaja ei ole tarpeellinen henkilö yliopistossa, tulee vain lisää byrokratiaa. Hyvä ja 
osaava johto riittää tähän. 
 
Dekaanin valinta ja rekrytoinnit eivät ole tiedekuntaneuvoston asioita. Jos tiedekuntaneuvosto 
käsittelee toimintasuunnitelma ja, sen osana on henkilöstösuunnitelmaa, niin yliääräsiisä 
kuulemisia. Kuulemismenettelyt vievät vain aikaa ja hidastavat koko rekytointiprosessia. Tämä 
on paluuta virka-aikaan ennen vuotta 2010, jolloin puhuttiin virkojen täytöstä. Nyt ollaan uudella 
aikakaudella. Valintatyöryhmä koostuu alan asiantuntijoista ja tiedekuntaneuvosto ei edes 
välttämättä edusta koko tieteenalaa. Yksiköt ja siellä alojansa edustavat tutkimushenkilöt 
tietävät parhaiten subtanssinsa ja rekrytoitavalta henkilöstöltä vaadittavan osaamisprofiilin, ei 
tiedekuntaneuvosto. 

  

Vanhassa maailmassa esittelijä vastasi pykälien esittelystä ja niiden valmistelusta. Nykyään 
työtä on pirstaloitu ilmeisesti niin, että esittelijällä on valmistelija ja valmistelijallakin vielä 
sihteeri/assistentti. Tämä jos mikä on tehotonta ja kasvattaa hallinnon määrää. Toimielimen 
tällaisiin rooleihin tarvittaisiin sellaiset henkilöt, joilla on riittävä sisällöllinen ja tietotekninen 
kompetenssi sekä riittävästi työaikaa pärjätä ilman assistentin assistentteja --> 
osaamisvaatimukset ja oikeasuhtainen työkuorma toimielimissä toimiville henkilöille. 
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Edustetun ryhmän 
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Hervannassa on totuttu linjaorganisatioon jo vuodesta 2010 ja se on nostanut akateemisten 
johtajien roolia ja merkittävyyttä. Johtajien johtama yliopisto toimii dynaamisemmin ja 
ketterämmin ja pystyy vastaamaan maailman muutoksiin nopeastikin. Jos ongelmia on ollut 
johtamisessa, niin se ei ole johtunut huonosta johtamisrakenteesta vaan huonoista johtajista. 
Demokraattisempi johtamistyyli tekee yliopistosta kankeamman ja johtajien roolista vähemmän 
merkittävän. Demokratia varmasti voi suitsia huonoja johtajia, mutta miksi niitä pitää valita 
alunperinkään? 

Lopettakaa jo tämä johtamisjärjestelmästä vauhkoaminen ja johtajakaa. Koirat haukkuu, mutta 
karavaani jatkaa kulkuaan. Jos jotakuta ei miellytä, niin voihan sitä tehdä muutakin duunia ja 
aika korjaa tämän ongelman joka tapauksessa. 20 vuoden kuluttua kaikki vanhojen yliopistojen 
jäärät ovat eläkkeellä ja kukaan ei enää muista koko ongelmaa. 

Joni Kämäräinen 

Kaikki työryhmän esitykset ovat mitä lämpimimmin kannatettavia. Ne ovat muutos oikeaan 
suuntaan Tampereen yliopiston tiedeyhteisön autonomian ja vapauden kannalta suhteessa 
ulkopuolisiin perustajiin. Kyse on tieteen perusasioista. Palomuurin ulkopuolisiin tahoihin on 
toimittava, muuten vaarana on tieteen ja tieteellisen opetuksen vinoumia, mikä ei ole 
kenenkään etu lopulta. Erityisen tärkeitä ovat konsistorin kasvatettu valta hallituksen 
nimittämisessä ja valta valita itse puheenjohtajansa. 

Parannusehdotuksena näkisin mielelläni, että dekaanin rehtori nimittäisi tiedekuntaneuvoston 
esityksestä. Sillä tavalla dekaani saisi tiedekuntansa lähtökohtaisen luottamuksen, mikä olisi 
tärkeä hänen asemansa legitimiteetin kannalta (analogia: Suomessa presidentti nimittää 
pääministerin eduskunnan esityksestä). Olisi hyvä toiminnan kannalta, että dekaanin tulisi 
nauttia muodollisesti myös tiedekuntansa luottamusta. Ylipäänsä tiedekuntaneuvosto on 
nykyisin aivan liikaa "kumileimasin" ja todellinen valta on yksittäisellä henkilöllä dekaanilla sekä 
hänen johtoryhmällään, mikä on yliopistodemokratian kannalta ongelma eikä kannusta 
tiedekuntaneuvoston jäseniä toiminnassaan. Vaarana on myös liiallinen riippuvaisuus dekaanin 
henkilövalinnasta. 
Esim. SOC:ssa on käytössä myös yksikön johtoryhmät, mikä on hyvä asia suuressa 
tiedekunnassa, joka on oikeastaan pienen korkeakoulun kokoluokkaa myös kansainvälisesti. 
Voisi olla hyvä kirjata johtosääntöön niiden mahdollisuus ja valtuudet esimerkiksi niin, että 

dosentti, 
yliopistonlehtori Jani 
Hakkarainen 
(filosofia) 
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tiedekuntaneuvosto voi tarvittaessa delegoida valtaoikeuksia yksiköiden johtoryhmille. 
Laitoksien paluuta tässä on turha pelätä. 

Erittäin tervetullut, perusteellinen ja kokonaisuudessaan kannatettava toimenpidelistaus. 
Onnittelen työryhmää hyvästä ja perusteellisesta työstä! 

Jaakko Kauko 
 

Strategisen kansainvälisen kehittämisen tiimi korostaa raportin kohdan 7 merkitystä yliopiston 
kansainvälistymisen etenemiselle. Yliopiston ylimmän johdon vastuut strategisessa 
kansainvälisessä johtamisessa on selkiytettävä ja kansainvälisyys on tästä eteenpäin 
huomioitava paremmin sekä tukipalvelujen että akateemisen työn linjajohtamisessa 
poikkileikkaavasti. Tällaista johtamista edellyttää esimerkiksi kansainvälistymisen 
toimenpideohjelman (yliopiston strategian liite) 
 
file:///C:/Users/otleus/AppData/Local/Temp/action-plan-for-internationalisation_0.pdf 
 
 jalkauttaminen koko yliopistossa. Nykytilanteessa on liian monta kv. johtajuustasoa ja -toimijaa, 
mikä pikemminkin hidastaa kuin edistää tehokasta toimintaa. Olemme haluttaessa valmiit 
osallistumaan jatkossa keskusteluun yliopiston kv. johtamismallista. 

 
Strateginen 
kansainvälinen 
kehittäminen / 
Kumppanuudet / 
Innovaatiopalvelut ja 
kumppanuudet 
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Edustetun ryhmän 
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Työryhmän esitys on hyvä. Jo sen ilmestyminen on tuonut yliopistoyhteisöön luottamusta ja 
tulevaisuuden uskoa. Sen toteuttaminen auttaisi yliopistoa hyötymään nykyistä paremmin 
akateemisen yhteisön asiantuntemuksesta samalla kun se säilyttää säätiöyliopistolle 
luoneenomaiset hallinnon piirteet.  
 
Ehdotuksessa on erittäin tärkeitä yleisiä korostuksia. On olennaista, että yliopistoyhteisöä 
kuullaan niin, että sen kannat otetaan oikeasti huomioon, ei vain niin, että syntyy vaikutelma 
muodon vuoksi kuulemisesta ja hieman lapsellisesta ”osallistamisesta”.  Mitä enemmän 
yliopiston ylimmällä johdolla on päätösvaltaa, sen tärkeämpää on kuulla muita, jotka asioista 
ymmärtävät ja joita ne koskevat ja perustella siten konkreettisesti, miksi päätös ehkä kuitenkin 
poikkeaa kuulemisissa ehdotetusta. Akateemisessa yhteisössä on valtava kokemus myös 
akateemisesta hallinnosta. Sen syrjäyttäminen ja vaientaminen on yliopistolle haitallista.  
 
On myös tärkeää, että tiedekuntien ominaislaatu ja traditioiden erilaisuus otetaan huomioon. 
Hallinnon ja prosessien pääpiirteiden on tietenkin oltava samat, mutta jos halua riittää, on aivan 
mahdollista tasapuolisuuden tai johdon virtaviivaisuuden kärsimättä sallia, että tiedekunnat 
voivat monissa asioissa itse päättää toisistaan poikkeavastikin asioiden hoitamisesta ja 
menettelytavoistaan.  
 
Konsistorin ja hallituksen koostumus, valinta ja keskinäiset suhteet sekä suhteet rehtoriin ovat 
erittäin tärkeitä. Kannatan lämpimästi työryhmän esityksiä näistä asioista. On tärkeää, ettei 
konsistorin valtaa hallituksen valinnassa rajoiteta lain asettamia säädöksiä enempää. On 
olennaisen tärkeää, että konsistori voi valita puheenjohtajansa itse. Esittelijän rooli on luonteva 
provostille.  
 
Kannatan myös muutosta, että vararehtorit keskittyisivät akateemiseen johtamiseen ja 
yliopistolla olisi erillinen hallintolinjasta ylintä vastuuta kantava hallintojohtaja.  
 
 Yliopiston toiminnan suurimpia ongelmia tällä hetkellä on hallinnon ja akateemisen toiminnan 
suhde. Hallintokoneisto on monen yliopistokansalaisen näkökulmasta muodostunut 
omalakiseksi, opettajia ja tutkijoita persoonattomana voimana komentavaksi itsenäiseksi 
toimijaksi, joka ei tarvittavalla tavalla kykene ottamaan huomioon akateemisen toiminnan 

Marja Jylhä 
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erityislaatua ja monessa tapauksessa on johtanut ongelmiin ja aivan turhaan ajankäyttöön, kun 
hallinto ei ole tuntemus toiminnan kontekstia ja virheitä täytyy sitten korjata ja paikata. 

On estettävä tilanne, jossa jokainen hallinnonala ”kehittää” itseään omalakisesti ja työllistää 
tässä kehittämisessään opettajia ja tutkijoita. On tietenkin ymmärrettävää, että fuusio ja sen 
tuomat uudet järjestelyt tuotavat välttämättä kitkaa ja hankaluuksia aluksi.  On kuitenkin 
välttämättä päästävä tilanteeseen, jossa hallinto on opetuksen ja tutkimuksen tuki, ei niiden 
haittaaja. Tähän päästään helpommin, jos isoista prosessikysymyksistä keskustellaan 
akateemisen yhteisön kanssa ja sitä kuullaan aidosti, ennen kuin niitä laitetaan toimeen. 
Kannatan lämpimästi myös työryhmän kannanottoa, että monia suuria muutoksia prosesseissa 
ei voi toteuttaa yhtä aikaa – jos halutaan opetuksen ja tutkimuksen jatkuvan ja ihmisten säilyvän 
hengissä ja järjissään.  Tarkoituksella kärjistäen: 1950-luvun autotehtaan jokaiselta samoja 
tahdissa tehtäviä liikkeitä edellyttävät hallintomallit eivät oikein sovi nykyiseen yliopistoon. 
Yliopisto on moni-ilmeinen elävä organismi, ei liukuhihnakokonaisuus. 

Kannatan ehdotuksia dekaanin valinnasta. 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. 

On tärkeää, että tiedekunnan valta ja vastuu taloudesta ja keskeisistä rekrytoinneista kasvaa. 

Kannatan myös kohdan 4 esityksiä. 
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Kiitos mahdollisuudesta kommentoida; Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja 
johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raportti sisältää monia erittäin tärkeitä ja tarpeellisia 
uudistusehdotuksia. 
 
Jokainen raportissa listatuista 18 esityksestä on kannatettava, mutta nostamme tässä esiin 
muutamia, joiden merkitys yliopiston hallinnon kokonaisuudessa on erityisen kriittinen. 
 
Yliopiston johtamisjärjestelmän selkeyden ja legitimiteetin kannalta perustavin on työryhmän 
ehdotus (1), missä todetaan ”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 kuuluvaa voida valita hallitukseen.” Tämä esitys pohjautuu loogisesti 
yliopistolain ja perustuslain kirjauksiin yliopistojen autonomiasta. Keskeistä on myös selkeästi 
nostaa esiin, että yliopistoyhteisön jäsenten on mahdollista toimia täysivaltaisesti yliopiston 
hallituksessa. Tämän asian raportti jättää jossain määrin avoimeksi ja tulkinnanvaraiseksi (s. 9), 
mutta on selvää, että yliopiston hallituksen asiantuntemuksen kannalta on olennaista, että 
siihen valitaan henkilöitä, joilla on riittävän syvällinen kokemus ja perehtyneisyys Tampereen 
yliopiston toiminnasta, tieteenaloista ja koulutustoiminnasta. Muuten voi syntyä epäilys, että 
hallituksella on päätöksenteossaan sokeita pisteitä, tai että hallituksessa voi nousta 
hallitsevaksi jotkin muut, ulkopuoliset intressit kuin Tampereen yliopiston paras etu. 
 
Samoin erittäin tärkeä on työryhmän suositus (2), missä todetaan että ”Konsistorin tulee 
päättää menettelystä, jossa hallituksen kokoonpanoa valmistellaan yliopistolain ja säätiön 
sääntöjen mukaisesti. Nimityskomitean kokoonpanosta päättää ja yliopistoyhteisön edustajat 
valitsee konsistori”. Tämä on erittäin tärkeä periaate, että voidaan päästä tilanteeseen, missä 
valmisteleva elin ja päättävä elin toimivat sujuvasti yhteistyössä. 
 
Instituutioiden roolien selkeyttä edustaa merkittävällä tavalla työryhmän suositus (3), missä 
esitetään ”Konsistori valitsee jatkossa puheenjohtajansa keskuudestaan. Provosti toimii 
konsistorin pääesittelijänä.” Konsistori on yliopistolaissa tarkoitettu monijäseninen toimielin, joka 
edustaa keskeisellä tavalla yliopistoyhteisöä ja yliopiston autonomiaa. Kuten työryhmä 
ehdottaa, on selkeyden takia tärkeää, että konsistori toimii selkeästi itsenäisenä, ja 
operatiiviseen johtoon kuuluva provosti toimii konsistorin esittelijänä. 

Frans Mäyrä Game Research 
Lab/Pelikulttuurien 
tutkimuksen 
huippuyksikkö 
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Näiden lisäksi työryhmän raportti sisältää useita arvokkaita esityksiä hyvän hallinnon 
periaatteiden toteuttamiseksi, sekä yliopistoyhteisön ja operatiivisen johdon roolien 
selkeyttämiseksi johtamisjärjestelmässä. 
 
Yliopiston professoreilla, tutkijoilla, opettajilla ja opiskelijoilla on merkittävästi tietoa ja 
ymmärrystä yliopiston eri osa-alueiden toiminnasta, ja tämä ymmärrys on saatava nykyistä 
selkeämmin ja paremmin kytkettyä osaksi johtamisjärjestelmää. Esitykset (10) ja (11), jotka 
asettavat selkeän velvoitteen dekaanille kuulla tiedekuntaneuvostoa toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta sekä professorinimityksistä päätettäessä, ovat tämän asiantuntemuksen 
ja ymmärryksen kannalta olennaisia kohtia johtamisjärjestelmässä. Työryhmä suosittelee, että 
johtamisjärjestelmää selkeytetään siten, että dekaanin tulee perustella tarvittaessa, mikäli hän 
haluaa poiketa tiedekuntaneuvoston ilmaisemasta tahdosta, mutta lopullinen päätäntävalta jäisi 
kuitenkin dekaanille. Tiedekuntaneuvostojen asema ei tämänkään uudistuksen jälkeen olisi 
välttämättä kovin vahva, mutta ehdotettu kirjaus ainakin painokkaasti velvoittaisi dekaania 
kuulemaan ja keskustelemaan tiedekuntaneuvoston kanssa, mikä on yhteisen näkemyksen 
kannalta tärkeää. 
 
Mielestämme olisi hyödyllistä olisi että hallitus kävisi keskustelua myöskin sellaista 
vaihtoehdoista, joita useissa yliopistoissa ilmeisen menestyksellä sovelletaan, eli esimerkiksi 
mallista, missä on annettu tiedekuntaneuvostolle tehtäväksi tehdä esitykset rehtorille 
professorin valinnoista, sekä käsitellä ja hyväksyä tiedekunnan talous- ja toimintasuunnitelma. 
Dekaanin asema tiedekunnan operatiivisessa johtamisessa on joka tapauksessa keskeinen ja 
vahva, ja esimerkiksi professorin nimitys voi vaikuttaa tiedekunnassa ja oppialalla tehtävän 
tutkimuksen ja opetuksen suuntaan hyvin merkittävästi jopa vuosikymmenien ajan. Tämä 
mielestämme puhuu sen vaihtoehdon puolesta, että tiedekuntaneuvosto laaja-alaisena 
tiedekunnan eri tieteenaloja ja niiden asiantuntemusta edustavana elimenä tekisi kaikkein 
kauaskantoisimmat päätösesitykset. 
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Työryhmä on tehnyt huolellista työtä. Ehdotukset ovat kannatettavia ja toteutuessaan varmasti 
edistävät tavoitteina ollutta vahvemman luottamuksen rakentumista, vallanjakoa ja vastuiden 
selkiytymistä ja näiden kautta vahvistavat myös uudistuskykyä. Tiedekuntien aseman 
vahvistaminen on tärkeää, koska koulutus ja tutkimus ovat tiedekuntien akateemisen 
henkilöstön käsissä. Tämän toiminnan ohjailu ylhäältä alas tai palveluiden toimesta ei johda 
kestäviin tuloksiin. 
Kumileimasin-toimielimiä ei yliopistossa tarvita, eikä kenekään ole motivoivaa tällaiseen 
toimintaan osallistua. Tiedekuntaneuvostoilla ja konsistorilla tulee olla yliopistoyhteisöä 
edustavina toimieliminä selkeä toimivalta niille kuuluvissa asioissa. 
Palveluiden osalta ajatus hallintojohtajasta on myös kannatettava. Tällöin saataisiin myös 
tukipalveluiden toiminnan ja reursoinnin suunnittelu kestävälle ja vastuulliselle tasolle ja 
suunnattua resursseja sinne, missä ne parhaiten tukevat koulutusta ja tutkimusta. 

  

Raportissa todetaan "Päätöksentekoa on pyrittävä rakentamaan läheisyysperiaatteen pohjalta, 
eli päätöksiä tulee  
valmistella tasolla, millä on paras käytännön asiantuntemus." Tämä on erittäin tärkeä huomio, 
ja tähän liittyvänä käytännön havaintona esimerkiksi koulutuksen keskitetty suunnittelu tuntuu 
vieraantuneen kauaksi käytännön opetustyötä tekevistä, mikä heijastuu valmistelussa ja 
viestinnässä. Tähän tulisi kiireesti saada muutos, jotta yliopiston perustehtävistä opetusta 
voidaan jatkaa ja kehittää laadukkaasti. Nykyinen malli herättää paljon turhautumista, suuren 
määrän ylimääräistä työtä jne. Vastuiden tulee myös olla selkeitä, ja vastuiden osalta pitäisi olla 
ymmärrys, mitä tietyt avainkäsitteet tarkoittavat ("opetussuunnitelma", "opetussuunnitelman 
laatiminen", OPS-prosessi , jne.).  

  

Erinomainen raportti, toivottavasti ehdotukset toteutetaan, ne loisivat yhteistä, luottamusta 
rakentavaa ja eteenpäin suuntautuvaa toimintakulttuuria koko yliopistoon. 

  

Työryhmä on tehnyt perusteellista työtä tärkeästä aiheesta. Sen ehdottamat toimenpiteet ovat 
kannatettavia ja ansaitsevat vakavaa harkintaa toimeenpanon suhteen. Erityisesti konsistoria 
koskevat uudistusehdotukset tulisi mainita tässä yhteydessä, samoin kuin viestintään ja 
päätöksenteon läpinäkyvyyteen kohdistuvat ehdotukset. 
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Raportissa on käsitelty laajalti erilaisia muutosehdotuksia: osa hyviä, toiset huonoja. 

Aloitetaan huonoista. Yliopiston hallitus tulisi jatkossakin valita ns. ulkopuolisista, jotta taataan 
päätöksenteon ja budjetoinnin riippumattomuus. Konsistorille ei tule samasta syystä kasata 
liikaa valtaa. En kannata johtosäännön muuttamista (kohtien 1-6 mukaisesti). Sama pätee 
pienemmässä mittakaavassa dekaanien valintaan. Tiedekuntaneuvostojen ei tulisi valita 
dekaania (kohdat 8-9), jotta taataan strategisen päätöksenteon riippumattomuus. Mitä tulee 
provostin ja vararehtoreiden tehtävän jakoon (kohta 7), raportissa ei ole selvästi esitetty, mikä 
tehtävänjaossa on epäselvää. Perustelujen puuttuessa tai niiden ollessa ns. geneerisiä ("ei-
tarvita-provostia-kun-ei-ole-ennenkään-ollut"-tyyliin), en näe kohdan 7 mukaiseen muutokseen 
tarvetta. 

Sitten hyviin. Kannatan tiedekuntaneuvostojen toimintaan ja kokouskulttuuriin liittyviä muutoksia 
10-13 sekä yliopiston toimintakulttuuriin ja viestintään liittyviä parannuksia kohdat 14-18. Näin
saadaan päätösten ja toiminnan läpinäkyvyyttä paremmin esille, kun yliopistoyhteisö pääsee
kertomaan oman kantansa. Dekaanilla kuitenkin säilyisi lopullinen päätäntävalta tiedekuntaan
liittyvässä budjetoinnissa ja nimityksissä, jolloin säilytetään lopullinen päätöksenteko
riippumattomana.

Pidän johtamisjärjestelmän ja johtosäännön raporttia monelta osin tervetulleena, koska siinä 
aiempaa paremmin huomioidaan yliopiston moninaisuus ja akateemisen yhteisön tärkeys. 
Mielestäni akateemisen yhteisön itsenäistä päätäntävaltaa tulee korostaa, koska se on 
elintärkeä osa koko yliopistoinstituutiota. Yliopiston uudistamisessa olen pitänyt vahingollisena 
sitä, kehittämisessä yliopistoyhteisö on jätetty liiaksi vastaanottavaan ja reagoivaan rooliin. 
Raporttiin lisäisin vielä kommenttina, että tiedekuntaneuvostojen aseman vahvistaminen on 
hyvin toivottavaa ja tieteenalojen omaleimaisuuden huomioiden myös hyvin perusteltua. Näkisin 
mielelläni myös, että konsistorin päätäntävaltaa hallituksen valinnassa lisättäisiin. Tämä olisi 
hyvin tärkeää, sillä akateemisen yliopistoyhteisön mahdollisimman laaja päätäntävalta on 
yliopiston hengen mukaista. 
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Liittyen säätiön hallituksen valintaan: Tampereen yliopiston takana on säätiö, jonka yksi osa-
alue, muttei ainoa, on hoitaa yliopistoa. On mielestäni käsittämätöntä, jos säätiön hallituksen 
valinta tehdään puhtaasti yliopiston intresseistä. 

  

Raportissa esitettiin perusteluina hallituksen ei-ulkopuolisille jäsenille legitimiteetti ja käytännön 
toiminnan tuntemus. On tärkeää huomioida myös, että ulkopuolisen jäsenen on huomattavasti 
helpompi arvioida strategiaa puolueettomasti koko yliopistoyhteisön parhaan hyväksi. 
Yliopistoyhteisön jäsenellä päätöksenteossa voi usein vaikuttaa henkilökohtainen tai läheisten 
työtovereiden etu. Lisäksi asioita saattaa katsoa tällöin liian kapeasta kulmasta ja voi olla osin 
sokea monipuolisen yhteisömme toisen osasen näkökulmalle. Valtavan suuressa 
monitieteisessä ja -kulttuurisessa yhteisössä "käytännön tason toiminnan tuntemus" voi olla 
jopa haitallista. Ulkopuolisella jäsenellä näitä vaaroja ei ole. Lisäksi yliopistoyhteisön jäsenillä 
on kuitenkin mahdollisuutensa vaikuttaa päätöksentekoon konsistorin kautta. 
 
Konsistorin kokoonpanossa professorien lievä yliedustus vaikuttaisi varsin järkevältä juuri 
sitoutumisen ja toiminnan tuntemuksen kannalta (yhteisön jäsenten muodostamassa elimessä 
toiminnan tuntemusta voi pitää tavoiteltavana). En ainakaan itse opiskelijana osaisi kuvitella 
olevani yhtä sitoutunut yliopistoon kuin professori, tai katsovani yhtä kiinnostuneena pidemmän 
aikavälin vaikutuksiin. 

  

Raportti on pitkälti kannatettava. Yliopiston strategia ja johtaminen on välillä ollut turhan etäällä 
perustyötä tekevän henkilöstön arjesta, mihin osaltaan on vaikuttanut se, että provosti ja 
konsistori ovat tuoneet lisäkerroksia johtamisjärjestelmään. Henkilöstön ääni ei ole aina 
kuulunut eikä henkilöstön asema ole ollut riittävän vahva. Päätöksenteko on keskittynyt ja 
etääntynyt työyhteisön ulkopuolelle hallinnon ylempiin kerroksiin. 
 
Yliopiston ruohonjuuritason kuten tutkinto-ohjelmien ja oppiaineiden asemaa tulisi parantaa 
korostamalla tiedekuntaneuvostojen roolia päätöksenteossa, erityisesti professorien valinnassa 
ja myös dekaanin valinnassa. 

Anssi Auvinen 
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Raportissa on mielestäni hyviä ehdotuksia johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. 
Läpinäkyyvyyden edistäminen ja "politikoinnin" kitkeminen johtamisessa ovat mielestäni tärkeitä 
linjauksia. Yliopiston johtamisessa tempoilevuus ja keinotekoinen kiire saavat aikaan 
epäammattimaisen kuvan. Parempi tehdä vähemmän & huolellisesti kuin enemmän & 
hätiköidysti. 

  

Kommenttini koskee ensisijaisesti tiedekuntaneuvostojen osallisuutta rekrytoinnissa.  
Rekrytointeja suunniteltaessa keskustelu on tärkeää, kriittisimmät päätökset rekrytointeihin 
liittyen tehdään tässä vaiheessa. Henkilöstösuunnitelmasta on luonteva keskustella 
tiedekuntaneuvostossa. Tämä keskustelu voi tuottaa aidosti lisäarvoa.  
 
Kun rekrytoidaan henkilöä, tiedekuntaneuvoston käsittely on sellainen prosessin vaihe, joka 
tulisi viivästyttämään jo ennestään pitkiä ja monivaiheisia prosessseja sekä lisää aivan 
huomattavasti prosessin aiheuttamaa byrokratiataakkaa (ja käytännössä myös kustannuksia). 
Jotta tiedekuntaneuvoston käsittely rekrytoinnissa tuottaisi lisäarvoa, tiedekuntaneuvostolle olisi 
toimitettava varsin mittava määrä materiaalia. 
 
Päätöksen teon piteneminen voi usein johtaa hyvän hakijan menettämiseen toisaalle, jos alan 
huippuosaajista on kova kilpailu. Tämä ei ole yliopiston etu. Parhailla hakijoilla on yleensä 
ottajia muuallakin, jotka kykenevät tarvittaessa ketterään päätöksentekoon. Useilla aloilla 
rekrytointia tehdään haastavassa kilpailutilanteessa.  
 
Hakija soveltuvuus tehtävään on tiedekuntaneuvostossa erityisen haastavaa arvioida. 
Soveltuvuus on tehtävässä menestymisen kannalta joskus hyvin keskeinen kriteeri, kun 
arvioidaan kahta muuten tasavertaista hakijaa toisiinsa. Hakijan paikalle tuominen 
tiedekuntaneuvoston kuultavaksi ei rekrytoinneissa välttämättä ole käytännössä mahdollista. 
Hyvillä hakijoilla on monesti myös kiireinen aikataulu ja jo nyt rekrytointimme vaatii heiltä 
ajankäytöllisesti merkittäviä investointeja, eikä niitä tulisi enää ainakaan lisätä. 
 
Opiskelijoiden osuus rekrytointiprosessin osana on luontevin hakijoiden opetustaitoa 
arvioitaessa. He eivät voi juurikaan ottaa kantaa tutkimuksellisiin asioihin tai tiedekunnan 
strategisiin valintoihin, jotka ovat dekaanin vastuulla.  
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Nämä esitetyt muutokset eivät enää millaan lailla vastaa niitä taustayliopistojen tekemiä 
sopimuksia mille periaatteille fuusioyliopisto tulee rakentaa. Ne asiat sovittiin hallitusten välillä, 
kirjallisesti, ja olivat edellytys fuusiolle. Jos nämä esitykset menevät eteenpäin, niin on ilmeistä 
että yhdessä sovitulla ei ole mitään merkitystä ja uusi yliopisto ei vastaa sitä mitä TTY-säätiön 
hallitus edellytti. Ylipäätään on surullista että asioita verhotaan demokratia-käsitteen alle vaikka 
todellisuudessa halutaan siirtää valtaa poliittisesti ja ideologisesti valitulle 
edunvalvontakoneistolle joka ei taatusti katso yliopiston kokonaisetua - vaan juuri oman 
etupiirinsä etua - ja vieläpä tietysti ilman todellista vastuuta mistään. Tällaistako hallitus haluaa 
olla rakentamassa ? 

  

Pääsääntöisesti kannatan työryhmän ehdottamia muutoksia johtamisjärjestelmään ja 
johtosääntöön, vaikka pidän niitä monin osin vielä riittämättöminä. Mielestäni yliopistolaisten 
pitäisi olla kelpoisia osallistua hallitukseen: heidän osallisuutensa hallituksessa on suorastaan 
välttämätöntä. 

  

Hei, kiitos huolella tehdystä ja hyvin perustellusta raportista. Kannatan kaikkia sen ehdotuksia. 
 
Jälkikäteen jäin miettimään, ratkaisisivatko nuo muutokset johtosääntöön ne ristiriidat, joita on 
nyt ilmennyt konsistorin eli niin sanotun akateemisen hallituksen ja operatiivisen johdon 
välisessä vallanjaossa: kumpi toimija esimerkiksi tekee päätökset ns. tutkimusalustoista on ollut 
kiistan kohteena. Raportissa sanotaan: "(7) Selkeytetään johtosäännössä provostin roolia ja 
suhdetta rehtoriin ja vararehtoreihin", mutta miten sitä selkeytetään, jätetään sanomatta. 

  



28 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

TTY:n hallitus aikoinaan keskeytti fuusioprosessin, yhtenä pääsyynä keskeytykselle oli erilaiset 
näkemykset johtamisjärjestyksestä. Toivottavasti perustajien kannat huomioidaan huolella 
näissä keskeisissä seikoissa, ehdotetut muutokset ovat ymmärrykseni mukaan juuri sellaisia, 
joita TTY:n hallitus ei voinut hyväksyä. 
 
Raportin ehdotukset johtavat erittäin kauas TTY:ssä hyväksi havaitusta ja toimivasta 
säätiöyliopiston johtosäännöstä. Mielestäni olisi hedelmällisintä yrittää etsiä, miten hyötyisimme 
säätiömuodosta eniten, eikä pyrkiä muokkaamaan yliopistoamme mahdollisimman paljon 
julkisoikeudelliseen suuntaan. 
 
Valitettavan moni ja jatkuvasti enenevä joukko Hervannan suunnalla kokee fuusion olleen 
suuren virheen, toivottavasti emme näe parhaimmiston pakoa. 
 
Omassa työssäni sidosryhmärajapinnassa törmään jatkuvasti väitteisiin yliopiston 
muuttumisesta yritysvihamieliseksi. Nuo väitteet haittaavat työtä kiusallisen paljon.  

Pauli Kuosmanen 
 

Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosaston johtokunta käsitteli raporttia 16.11.2020 
pidetyssä kokokouksessa ja päätti esittää seuraavat kommentit: 
1. Osaston johtokunta on tyytyväinen työryhmän työskentelyyn. 
2. Osaston johtokunta on tyytyväinen työryhmän tuottamaan raporttiin. 
3. Osaston johtokunnan mielestä raportti on tasapainoinen kompromissi työryhmässä 
edustettuina olleiden jäsentemme näkemyksistä. 
4. Osaston johtokunta kannattaa kaikkia raportissa tehtyjä ehdotuksia. 

Johanna Kujala Professoriliiton 
Tampereen yliopiston 
paikallisosaston 
johtokunta 

Olen tyytyväinen työryhmän toimintaan ja sen tuottamaan raporttiin. Kannatan kaikkia 18 
muutosehdotusta. Toivon, että hallitus ja yliopiston toimiva johto ottaa raportin vakavasti ja 
ryhtyy toteuttamaan esitettyjä muutoksia mahdollisimman pian. 

Johanna Kujala 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Työryhmä ei edusta tasapuolisesti kaikkia yliopiston alueita eikä henkilöstöä. Siksi tämä ryhmä 
on tarkastellut johtamisjärjestelmän toimivuutta kapeasta kulmasta ja vähäisellä muiden 
kuulemisella. Tavoite ei myöskään ole erityisen selvä, ja raportin ehdotukset vaihtelevat 
laidasta laitaan tiedonvälitykseen liittyvistä yksityiskohdista todelliseen vallanjakoon 
linjaorganisaation (rehtori-provosti-dekaani-yksikön päällikkö) ja henkilöstön edustajista 
koostuvien toimielimien (mm. konsistori, tiedekuntaneuvostot) välillä. 
Linjaorganisaatiossa toimiva henkilö on virkansa puolesta velvoitettu alaisten tasapuoliseen ja 
tasavertaiseen kohteluun, ja edesauttamaan kaikkien mahdollisuutta menestyä työssään. Myös 
niiden, jotka eivät pidä itsestään ääntä ja keskittyvät vain opetukseen ja tutkimukseen. Heille 
mahdollisimman sujuva päätöksenteko ja selkeät vastuut luovat turvaa ja rauhaa työn 
tekemiselle. 
 
Edustuksellisten elimien jäsenillä ei ole vastaavaa tasapuolisuuteen velvoittavaa asemaa, vaan 
he edustavat pahimmillaan vain omaa henkilökohtaista agendaansa riippumatta siitä ketkä 
hänet valitsivat. Tässä järjestelyssä demokratia toteutuu kyllä päällisin puolin kirjaimena mutta 
käytännössä henkilöstön tasavertaisuus jopa vähenee verrattuna oikein toimivaan 
linjaorganisaatioon. Pahimmillaan henkilöstö joutuu olemaan koko ajan varuillaan esim. 
budjetista ja rekrytoinneista päätettäessä, ja käyttämään aikaa edunvalvontatyöhön. Tämä 
kaikki on pois siitä työpanoksesta, jota varten yliopisto on olemassa. Jos valtaa siirretään 
toimielimille, niiden jäsenille tulee luoda yhtä voimakas velvoite edustuksellisuuden ja 
tasapuolisuuden toteutumisesta kuin linjaorganisaation jäsenillä, ja henkilöstölle mahdollisuus 
irtisanoa edustaja, mikäli tämä ei toteudu. 
 
Nykyinen johtamisjärjestelmä toimii riittävän hyvin, eikä siihen ole syytä tehdä muutoksia 
linjaorganisaation ja toimielimien vallanjaon suhteen. Suosittelen jättämään huomiotta ne 
muutokset nykyiseen verrattuna, joista mainitaan kohdissa 1, 2, 3, 5, 8, 11, ja 12. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Työryhmän työskentely oli erittäin laadukasta ja työsti onnistuneesti yhteisön näkemyksiä esiin 
raportissaan. Raportti on ehdoton askel oikeaan suuntaan, yliopistodemokratiaa kunniottava ja 
työyhteisöä kuuleva. Raportti olisi voinut mennä vielä hieman pidemmällekin esimerkiksi 
tiedekuntien kohdalla, mutta sen nykyiset avaukset ovat toimiva kompromissi. Olisi tärkeää, että 
raporttiin suhtaudutaan vakavasti, ja hallitus ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin raportin 
suositusten pohjalta. Kannatan kaikkia raportin suosituksia ja pidän niitä merkityksellisinä 
yliopiston tulevaisuudelle. Tavoitteena on sujuva johtamisjärjestelmä, jossa valta jaetaan ja 
vastuut ovat selkeät, mutta joka on uudistumiskykyinen.  
 
Kaiken kaikkiaan valtaa tulee palauttaa organisaatiossa alaspäin ja horisontaalisiin 
edustuksellisiin elimiin. Konsistorin vaikutusvaltaa tulisi nimenomaan kasvattaa niin, että 
yliopistoyhteisöllä on merkityksellinen ja aito kyky vaikuttaa esimerkiksi yliopiston hallituksen 
koostumiseen. Yliopistoyhteisön edustus tulisi pohjata tasakolmikantaisuuteen. Raportin 
pohjalta tehtävien uudistusten rajaaminen esimerkiksi vain viestintään olisi asiatonta eikä 
kunniottaisi yhteisön ilmaistua tahtoa. Myöskään uusia vain neuvoa-antavaan rooliin rajattuja 
toimielimiä ei tule perustaa, vaan näillä elimillä tulee olla aitoa, vaikutuksellista toimivaltaa.  

Mikko Poutanen 
 

Tiedekuntaneuvoston roolia talouteen ja rekrytointiin liittyvässä päätöksenteossa tulee harkita 
todella tarkkaan. Tiedekuntaneuvostoa voidaan kuulla näihin asioihin liittyen, mutta molemmat 
vaativat erityisosaamista, mitä ei välttämättä tiedekunatneuvoston jäseniltä löydy. On riskinsä, 
että tiedekuntaneuvoston jäsenet tekevät näihin liittyviä päätökisä enemmän fiilis- kuin 
faktapohjalta. Kuten esityksessä on sanottu, tiedekuntaneuvoston osaamista ja asiantuntijuutta 
tulee hyödyntää, tämä on täysin totta. Mutta tiedekuntaneuvoston jäsenet eivät voi millään 
ollaan kaikkien alojen eritysasiantuntijoita, joten heitä tulee nimenomaan hyödyntää asioissa, 
joissa heillä on todellista asiantuntijuutta ja osaamista. Muissa asioissa tiedekuntaneuvostoa 
voidaan kuulla, mutta neuvosto ei voi olla päättävässä asemassa. 

  

Kannatan Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä Tarkastelen työryhmän 
raportin kaikkia 18 muutoskohtaa 

  



31 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Johtosääntötyöryhmän raportti ja siinä esitetyt ehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja kannatan 
niitä kaikkia. Muutokset johtosääntöön ovat välttämättömiä, jotta yliopistoa voidaan kehittää 
luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirissä. 

Kannatan työryhmän esityksiä! 

Johtosääntötyöryhmän raportti ja siinä esitetyt ehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja kannatan 
niitä kaikkia. Muutokset johtosääntöön ovat välttämättömiä, jotta yliopistoa voidaan kehittää 
luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirissä.  

Johtosääntötyöryhmän raportissa esitetyt ehdotukset ovat minusta hyviä ja kannatan niitä. 
Muutoksia johtosääntöön tarvitaan, jotta yliopistoa voidaan kehittää luottamuksen ja 
avoimuuden ilmapiirissä. 

Johtosääntötyöryhmän raportti ja siinä esitetyt ehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja kannatan 
niitä kaikkia. Muutokset johtosääntöön ovat välttämättömiä, jotta yliopistoa voidaan kehittää 
luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirissä. 

Työryhmän raportissa on otettu hyvin vahvasti kantaa konsistorin valtuuksiin. Onko 
tarkoituksenmukaista, että työryhmässä on ollut mukana kaksi konsistorin jäsentä? Itse pitäisin 
prosessia läpinäkyvämpänä, jos tällaiseen lopputulokseen olisi tullut konsistorista riippumaton 
työryhmä. Avataanko ojossain, miten työryhmän jäsenet on valittu? 

Konsistorilla on päätösvaltaa myös tutkimukseen liityvissä linjauksissa. Onko perusteltua, että 
opiskelijat ottavat kantaa tutkimuksen linjauksiin? Näkisin, että heillä ei ole vielä tarpeeksi 
(tieteellistä) kokemusta, jotta he pystyisivät päättämään yliopiston tutkimukseen liittyvistä 
asioista. Tämä kommentti ei ota suoraan kantaa keskiryhmien ja opiskelijoiden osuuteen 
konsostorissa, vaan siihen, mistä asioista opiskelijat päättävät. Toisaalta heidän äänensä on 
hyvin arvokas opetukseen liittyvissä linjauksissa. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Konsistorin kokoonpano (kohta 6): Professoreilla tulee olla isoin ryhmä. Opiskelijoilla ei saa olla 
ratkaisevaa roolia konsistorissa (mikä käytännössä tapahtuu helposti jos ja kun opiskelijat 
'junttaavat' ja muiden osallistujien näkemykset eroavat. Opiskelijoiden osallistuminen ja keinot 
uusien ajatusten tuomiseen onnistuvat pienemmälläkin osuudella. Kannatan nykyistä 
rakennetta tai vähintään 7-6-5 tasoista. Kolmikanta ei ole hyväksi.  

  

Olin yllättynyt ehdotuksista, jotka koskivat provostin roolin muuttamista nykyisestä. Luotan 
kuitenkin siihen, että ryhmä on tehnyt ehdotuksensa ei vain yksi kerrallaan vaan ajatellen, 
millainen kokonaisuus ns. johtamisjärjestelmästä muodostuu, jos kaikki ehdotetut muutokset 
siihen toteutetaan. Epäilen kuitenkin, että  hyvänkin johtamisjärjestelmän positioihin valitaan 
vahingossa tehtävään ei niin sopivia henkilöitä, ja heikon johtamisjärjestelmän positioihin hyviä 
henkilöitä. Niitä, jotka osaamisellaan paikkaavat heikosta järjestelmästä johtuvat puutteet, kuten 
on ainakin minun mielestäni TAU:ssa käynyt nimenomaan nykyisen provostin työtontilla. 
Ehdotusten perusteella työryhmä on pohtinut painokkaasti konsistorin roolia, työskentelytapaa 
ja mahdollisesti niitä konsistorin jäsenten näkökulmasta tai kokemana. Johtamisjärjestelmään 
tarvitaan ollakseen järjestelmä muutakin kuin hallitus, konsistori ja niiden väliset 
toimivaltasuhteet. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että kunnianhimoisella työnimellä 
"johtamisjärjestelmä" pohdittavaksi on ylipäänsä otettu muutakin hyvän johtamisen edellytyksiä 
kuin johtajapositioiden täyttämiset ja esihenkilö-työntekijä -suhteiden määrittelyt. Niitä onkin 
riittänyt viimeiset kaksi vuotta eikä loppua näy. 
 
Työryhmä viittaa jonkin verran siihen, että myös palvelujen johtamisjärjestelmä kaipaa 
kohentamista.  Oma havaintoni on, että juuri palvelujen organisoimista ja johtamista koskevat 
suunnitelmat ovat eniten kesken. Ikään kuin tiedekuntarakenne ja toiminta tiedekunnissa olisi 
alkanut löytää sujuvat uomansa. Palveluhenkilöstöä sen sijaan  uudelleensijoitellaan tämän 
tästä. Henkilöstön olisi helpompi tehdä töitä keskittyneesti ja suhtautua luottavaisin mielin 
omaan tulevaisuutensa, jos palvelujen organisointi otettaisiin kunnolla työn alle. Tehtäisiin 
kahden tai kolmen vuoden ajaksi suunnitelmat, jotka kaiken järjen mukaan koskevat palvelujen 
organisointia yhtä aikaa yliopistolle ja Tamkille. Kampuskehittämistä koskevat isosti tiedotetut 
suunnitelmat ovat tärkeitä, mutta ovat toissijaisia verrattuna jatkuvaan epävarmuuteen siinä, 
mitä missäkin palvelutehtävässä olevat henkilöt työkseen tekevät ja keiden kanssa. Tunnen 
myötätuntoa esihenkilöitä kohtaan. He ovat joutuneet ja mahdollisesti joutuvat ottamaan 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

vastaan vielä monet palveluyksikkörakenteiden muutokset. Aiemmissa työpaikoissa juuri heille 
on järjestetty tukea ja koulutusta, koska väliportaassa paineet ovat organisaatiomuutoksia 
tehtäessä kovimmat. 

Työryhmän kokoonapano on kummallisesti valittu. Tässä on kysytty selvästi jäseniä vain 
tietyiltä tahoilta ja henkilöstöryhmiltä. Raportti kokonaisuutenaan vie yliopistoa suuntaan, joka 
on paluuta menneeseen. Hallituksen tulisi olla sellainen, ettei yksikään ryhmittymä voi ottaa 
ylivaltaa ja tätä tulee säännellä johtosäännössä. Kysymys on siitä, kuinka vaalia 
sitoutumattomuutta ja estää politisoitumista ja tukea todellista demokratiaa, eikä vallan 
keskittymistä harvoille ryhmille/tietyille oppiaineille. Tiedekuntaneuvosto eivät ole 
ammattirekytoijia ja ne ovat osaamiseltaan hyvin heterogeenisia, rekrytointien osaajat ovat 
tutkimusryhmissä ja oppituoleissa. Byrokratian lisääminen ei ole hyväksi avoimuuden ja 
demokratian toteutumiselle. Ehdotettu hallintojohtaja lisäisi vallan keskittymistä vahvasti yhden 
henkilön alle. Konsistori taas ei voi itse istua valmistelemassa asioita, joista myös päättää. 
Provostille lisää valtaa ja konsistorin puheenjohtajuus!!!! 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Kommentteja Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan 
työryhmän raporttiin 
 
Tämän kommentin ovat laatineet yhdessä konsistorille asioita esittelevät ja konsistorin alaisille 
neuvostoille (tiedeneuvosto, koulutusneuvosto) asioita valmistelevat asiantuntijat Laura 
Himanen, Markku Ihonen, Anu Juslin, Kaisa Keskitalo ja Kati Toikkanen. 
Kommenttimme koskee työryhmän raportin seuraavia ehdotuksia: 
 
(3) ”Konsistori valitsee jatkossa puheenjohtajansa keskuudestaan. Provosti toimii konsistorin 
pääesittelijänä.” 
(5) ”Konsistori nimeää kokousvalmistelijansa. Asiasta on sovittava rehtorin kanssa, joka tuntee 
käytössä olevat henkilöresurssit.” 
 
Jos konsistori valitsee raportissa esitetyllä tavalla keskuudestaan puheenjohtajan (3), on 
luontevaa, että konsistori myös valitsee kokousvalmistelijansa (5). Konsistorille valmistelevina 
asiantuntijoina näemme ratkaisun ongelmallisena. 
 
• Nykymallissa provosti ja konsistorin päävalmistelija pystyvät tehtävänkuviensa, asemansa ja 
verkostojensa perustella suunnittelemaan ja koordinoimaan konsistorissa käsiteltävien asioiden 
kokonaisuutta tasapainoisemmin, ennakoivammin ja pidemmällä aikajänteellä kuin ehdotetussa 
mallissa.  
 
• Nykymallissa korostuu valmistelevien neuvostojen osaaminen ja vastuu. Nyt konsistorissa 
toimivat vastuullisina esittelijöinä tukipalvelujen asiantuntijat, joilla on syvällinen ja monipuolinen 
tietämys esittelemistään asioista, kyky nähdä niihin liittyvät vastuut ja seuraamukset sekä tieto 
valmistelevissa neuvostoissa käydystä keskustelusta ja muista valmistelussa esiin nousseista 
seikoista. Harjaantuneet ja asioihin syvällisesti yksityiskohtia myöten perehtyneet esittelijät 
todennäköisesti pystyvät parhaiten huolehtimaan asianmukaisesta käsittelystä ja myös 
estämään säädösten ja hyvän hallinnon vastaisia päätöksiä. 
 
• Tampereen yliopiston johtosääntö antaa konsistorille verrattain laajan mandaatin, jota 
konsistori myös käyttää täysimääräisesti niin käsiteltävien asioiden valinnassa kuin 
käsittelytavassa. Kokenut, ammattimainen esittelijä osaa kokouksessa käydyn keskustelun 

 
Konsistorille asioita 
esittelevät ja 
konsistorin alaisille 
neuvostoille 
(tiedeneuvosto, 
koulutusneuvosto) 
asioita valmistelevat 
asiantuntijat Laura 
Himanen, Markku 
Ihonen, Anu Juslin, 
Kaisa Keskitalo ja Kati 
Toikkanen. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

pohjalta tarvittaessa muuttaa esityksiään. Omasta roolistaan käsin esittelijä pystyy arvioimaan, 
onko muutosesitys valmistelevassa neuvostossa käydyn keskustelun hengen mukainen, vai 
onko asia syytä palauttaa valmisteluun 
 
• Esittelijöiden tehtäviin kuuluu myös päätettyjen asioiden jalkauttaminen (tiedoksi saattaminen 
ja toimeen panemisesta huolehtiminen). Tästä tulee huolehtia erityisen hyvin uutta mallia 
harkittaessa. 
 
• Nykyisen esittelymenettelyn merkittävänä etuna on se, että valmistelijat ovat vastuualueensa 
monipuolisia asiantuntijoita, jotka toimivat myös kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja 
pystyvät siksi ennakoivasti tuomaan konsistorin käsittelyyn asioita laajemmasta kuin vain oman 
yliopiston perspektiivistä. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Selkeä raportti, toivottavasti ehdotetut toimenpiteet päätyvät käytäntöön. Itse olin tyytyväinen 
etenkin siihen, että apulaisoikeusmiehen lausuntoa arvioitaessa ei ole 'menty piiloon' sen 
taakse vaan pyritty löytämään ratkaisuja, jotka aidosti parantavat tilannetta sen sijaan, että 
poteroiduttaisiin nykyiseen, sinänsä lailliseen toteutukseen. 
 
Raportissa tarkastellaan mielestäni pääasiassa johtamisen rakenteita ja niiden yhteyksiä, mutta 
työntekijöiden kokema johtaminen ja luottamus siihen liittyvät ehkä enemmän siihen miten 
nämä heijastuvat työntekijöiden suuntaan. Raportissa on mielestäni erittäin hyvin tuotu esiin 
tärkeitä parannuksia johtamisjärjestelmän sisällä, mm. tiedon kulkuun ja sen riittävän aikaiseen 
saatavuuteen liittyen, sekä tavoite päätöksentekoon sillä tasolla missä asiantuntemus on. Oma 
kokemukseni on, että tämä toimii sitä paremmin, mitä alemmas hierarkiassa mennään. Eri 
tasolla tehtäviä päätöksiä toteutetaan myös päällikkö/johtajatyönä ja esim. juuri toteutettu 
nimekkeiden harmonisointi on tyyppiesimerkki siitä, mitä käytäntö on: tiedon kulku on ollut 
ilmeisen, jopa törkeän puutteellista, valmistautumisaikaa ei ole riittävästi, asiantuntijatason 
mielipiteet sivuutetaan (esimies, yksikönjohtaja ja dekaani) ja varsinaisen päätöksen tekee 
kasvoton toimikunta. Tiedottaminen, sitten kun se tapahtui, perustui vain ylhäältä tulevaan 
käskyyn; tuttua, jos on käynyt armeijan, tai omistaa koiran. Tämä on mielestäni yksi 
johtamisjärjestelmän ongelma, jota pelkkä johtamisärakenteiden parantaminen ei ratkaise - 
hieman samoja ongelmia kuin pitkien alihankkijaketjujen käyttö rakennusalalla. 
 
Vallan ja vastuun tarkastelussa pitäisi mielestäni korostaa kullakin tasolla myös johtamisen 
vastuuta, ei vain tehtäviin liittyviä vastuita. Tämä puute heijastuu alaspäin yhä lisääntyvinä 
vaatimuksina, ilman että kukaan tuntuu seuraavan oman johtamisen tai käskemisen seurauksia 
- tässäkin on mielestäni iso ero siinä, tuleeko päätös johtamisen rakenteesta (esim. 
tiedekuntaneuvosto) vai päällikörakenteesta (esim. henkilöstöpäällikkö). Tämä menee ehkä 
yksityiskohtiin, mutta esimerkkinä voi ottaa opetushenkilökunnan:  olemme mielestäni kohta 
tilanteessa, jossa opetuksen taso kärsii: siihen ei jää enää riittävästi aikaa, koska opetusta 
kehitetään ylhäältä ja monelta taholta - tämä vie aikaa varsinaisesta opetustyöstä entisestään, 
johtaen lopulta huonompaan opetukseen (johon lääkkeenä tulee lisää kehittämishankkeita).  
Itse en edes tiedä kuka kunkin hankkeen on saattanut alulle, niin olematonta hankkeiden 
seuraaminen, ja johtaminen loppuun tuntuu olevan (enkä halua, että siitä tulee kasvoton kysely, 
johon menee lisää aikaa); en silti tuomitse hankkeita, niissä on paljon hyvää, mutta 
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yhteiskuormitus on valtava, koska kukaan ei tunnu näkevän kokonaisuutta omasta tornista 
käsin. 
 
Johtamisrakenteiden osalta raportti on mielestäni erinomainen. Johtaminen, ja luottamus siihen 
vaativat kuitenkin koko käytännön johtamisketjun läpikäymistä, toivottavasti sitäkin tullaan 
arvioimaan myöhemmin. 
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Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
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Ehdotukset ovat kokonaisuutena yliopistodemokratiaa vahvistavia ja henkilöstön osallistumista 
lisääviä. Pidän hyvin kannatettavana, että ne tai valtaosa niistä toteutetaan johtosäännön ja 
toimintakulttuurin tarkastelussa. Tässä on tietyntasoista siirtymää linjaorganisaatiosta 
(käskyvaltoineen) yhteisön yhdessä sopimaan toimintaan. Jälkimmäinen sopii paremmin 
yliopistoon, jossa on oikeus ilmaista mielipiteensä ja löytää kokonaisuuden kannalta paras 
vaihtoehto. Se myös motivoi henkilöstöä paremmin ja antaa mahdollisuuden kehittää yliopiston 
toimintaa yhteistyössä muiden alojen kanssa. 
 
Yksittäisistä ehdotuksista nostan esiin: 
- Provosti konsistorin esittelijänä on hyvin yhdenmukainen rehtorin asemaan hallituksen 
esittelijänä ja olisi hyvä muutos. 
- Jos provosti on akateeminen (vara)rehtori, tämä olisi hyvä todeta selkeästi johtosäännössä. 
Provostin asema ja tehtävät ovat olleet jossakin määrin epäselvät. 
- Dekaanin valintaan ehdotetut muutokset ovat tärkeitä, jotta myös henkilöstön luottamus 
valittavaan dekaaniin varmistetaan. 

  

Työryhmän raportissa kiinnitetään huomiota olennaisiin epäkohtiin. Ehdotuksen 
toimeenpaneminen lisää ylipistoyhteisöön kaivattua demokratiaa ja tuo läpinäkyvyyttä 
päätöksentekoon. Erityisesti arvostan tiedekuntaneuvostojen painoarvon palauttamista ja 
konsistorin riippumattomuuden lisäämistä. 
 
Toivon että hallitus ottaa huomioon nämä kaikki ratkaisuehdotukset ja panee ne täytäntöön. 

  

On behalf of the International Master's Degree Programme in Game Studies, I would like to 
express our support for the changes proposed in the report "Tampereen yliopiston 
johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raportti". The changes are 
needed to ensure the functioning and legitimacy of the university.  
 
In connection to recommendation (15) we would like to add that to ensure a real possibility of 
impacting internal decision making by our whole university community, key documents should 
be available not just in Finnish, but also in English in a timely fashion.  

Jaakko Stenros International Master's 
Degree Programme in 
Game Studies 
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Ehdotetut toimenpiteen kaikki kannatettavia, ja vievät johtamisjärjestelmää oikeaan suuntaan. 
Raportti kaikkineen erinomainen. Vielä selkeämpi vahvan kolmikannan soveltaminen eri elimien 
valinnassa veisi yliopistoyhteisöä selkeämmin kohti kaikkien jäsentensä asiantuntijuutta 
arvostavaa yhteisöä. 

Laura Huttunen 
 

Työryhmän koostumusta tai nimeämisen käytäntöä ei ole mitenkään kuvattu. Kokoonpano ei 
vaikuta tasapainoiselta ja puolueettomalta. Ryhmän kokoamisesta puuttuu ennenkaikkea 
läpinäkyvyys ja myös edustuksellisuus. 
 
Hallituksessa pitäisi olla vain ulkopuolisia, tieteellisesti riittävän meritoituneita jäseniä. Tämä 
siksi että hallituksen tehtävänä on strateginen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä. 
Hallituksen henkilöiden tulee olla riippumattomia yliopistosta, jotta strateginen näkemys 
saavutetaan. Muuten vaarana on oman edun tavoittelu, lyhytjänteiset ratkaisut ja 
maakuntasarjaan putoaminen, . 
 
Konsistorin pitäisi olla yliopiston parhaaseen tähtäävä, päätöksiä tekevä toimielin, eikä omien 
etujen ajamisen työkalu. Professoreilla pitäisi konsistorissa suurin edustus, koska valitettavasti 
opiskelijat eivät välttämättä osaa arvioida päätösten pitkäaikaisia vaikutuksia. Vaarana on 
jälleen lyhytnäköinen, paikalliseen menestykseen tähtäävä oman edun tavoittelu, vaikka kilpailu 
tutkimuksen ja opetuksen alueella on kovaa ja kansainvälistä. 

  

Dokumentti verhoutuu nykyisen, vasta aloittaneen yliopiston toiminnan ongelmiin ja käyttää 
näitä Troijan hevosenaan tähdäten yliopiston vallanjaon muutokseen. Yliopistodemokratian 
nimissä pyritään rakentamaan malli, jossa käytännössä nykyisiä (osin vielä puutteellisesti) 
toimivia malleja muutetaan sellaisiksi, että yksittäiset toimijat voivat pyörittää toimintaa. 
Varsinnkin kohdat 1-5 ovat tämän vuoksi ongelmallisia. 
 
Kohdan 6 osalta professorien enemmistöosuus on perusteltu. Jokainen professori on aikanaan 
ollut opiskelija, henkilöstönjäsen ja sittemmin professori. Heillä on laajasti kokemusta yliopiston 
toiminnasta ja näkemystä tieteen ja koulutuksen kehittämiseen. Tätä ei voi edes 
yliopistodemokratian nimissä väheksyä.   
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Edustetun ryhmän 
nimi 

Kohta 6: opiskelijat perustelevat kolmikantaa edustavuuden osalta. Tämä on harhanäkemys 
sikäli että professorit edustavat vielä isompaa joukkoa aloja kuin opiskelijat eli heitä pitäisi olla 
kymmenittäin samalla argumentilla. Nykyinen painotus 8-6-5 on kohdallaan.  
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Edustetun ryhmän 
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Työryhmän ehdotusten perusteella vastauksia 
1: Hallituksen jäsenellä pitää olla erityisesti talouteen ja säätiön varainhoitoon sekä 
tutkimukseen liittyvää osaamista, myös oman yliopiston aloja laajemminkin. Hallituksen vastuu 
on nimenomaan taloudellinen. Oleellisinta ei ole että hallituksessa on yliopiston omaa 
henkilökuntaa tai opiskelijoita. Kyseessä on Tampereen yliopistona toimiva Tampereen 
korkeakoulusäätiö. Konsistori ei ole kyennyt valitsemaan edes tasa-arvolain mukaisesti jäseniä 
hallitukseen. 
2: ei kommenttia 
3: Provosti vastaa yliopistotoiminnan koulutus- ja tutkimusasioista, on poliittinen kysymys onko 
provosti puheenjohtaja vai esitteljä. Mikäli johto on jatkossakin rehtorikeskeinen, voisi olla 
hyväkin että provosti on puheenjohtaja 
4: Järkevää, että ad hoceissa voi olla konsistorin jäseniäkin. Työryhmän toimikausi pitää 
mainita nimeämispäätöksessä, että tiedätään ryhmän olevan ad hoc. 
5: ei kommenttia 
6: ei kommenttia 
7: Provostin roolin selkeyttäminen on hyvä asia, rehtorin ja provostin tehtävien pitää olla 
toisiaan tukevia, mutta vastuita voidaan jakaa. On varmasti useita asioita joissa rehtorille riittää 
vain tieto, ei tarvitse aina olla päättämässä. Nyt rehtorilla on kovin paljon kumileimasinpäätöksiä 
kun vastuita ei ole vyörytetty. 
8 ja 9: hyvä ajatus. Myös keskustelu hallintojohtajasta olisi paikallaan 
johtosääntöuudistuksessa, nyt ei ylimmän johdon toimintojen koordinointi toimi. 
10: ei kommentoitavaa 
11: ei kommentoitavaa 
12: Tiedekuntaneuvostojen ei tarvitse olla samankokoisia. Nyt tasapuolisuus tiedekuntien 
päätöksenteossa ei toteudu, koska suurissa tiedekunnissa ei edes joka koulutusohjelmista ole 
edustajaa. Vaalisäännössäkin olisi päivitettävää. 
13: ei kommentoitavaa 
14: ei kommentoitavaa 
15: Tämä olisi toivottavaa, on todella vanhanaikaista huudella kaduilla eikä käyttää yliopistossa 
sovittuja toimintatapoja.  
16: ei kommentoitavaa 
17: Tämä olisi erityisesti hallintojohtajan koordinoitavissa. 
18: Myös tämä toimisi hallintojohtajan koordinoimana helposti. 

  



42 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 
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Työryhmän esitykset ovat hyviä ja kannatan niitä. Ne vievät tilannetta oikeaan suuntaan. Olisi 
kaikkien etu, jos yliopistolla voisi paremmin keskittyä tekemiseen.  

Tiina Heikkilä  
 

Pidän työryhmän esityksiä pääosin hyvin perusteltuina ja kannatettavina.  
Erityisen tärkeänä pidän esitystä (1), että  konsistori on vapaa valitsemaan hallituksen jäsenet 
ilman muita rajoituksia kuin mitä laista seuraa. Nykyinen tapa, että konsistorin on hyväksyttävä 
tai hylättävä nimityskomitean esitys kokonaisuudessaan, on monin tavoin ongelmallinen.  
Samoin pidän tärkeänä esitystä 2), jonka mukaan nimityskomitean kokoonpanosta päättää ja 
yliopistoyhteisön edustajat valitsee konsistori.  
Edelleen pidän tärkeänä esitystä 3), että konsistori saa valita puheenjohtajan keskuudestaan. 
 
Sen sijaan suhtaudun kriittisesti esitykseen 12), jonka mukaan tiedekunnille olisi annettava 
mahdollisuus ottaa tiedekuntaneuvostoon ulkopuolisia jäseniä. Tätä ei perustella kunnollla, 
vaan vain todetaan, että joissakin tiedekunnissa "kaivattaisiin" tällaista mahdollisuutta. Näen 
tässä paljon mahdollisia riskejä ja uhkia, mutta en ymmärrä, mitä hyötyä siitä voisi olla 
yliopiston toiminnalle.  

Panu Raatikainen  
 

A very good report and proposals indeed. Especially in the part which concerns the nomination 
of deans and professors, and the role of Faculty councils. Unfortunately, the role of Faculty 
councils is diminished down to "rubber stamps", and there is no way to influence dean's opinion 
neither decide about important issues. The present system of dean's and professors nomination 
directly leads to non-transparency, clans, and favoritism in the decision making. Deans must be 
either elected or anyhow responsible before their own Faculties for their activity. Also very 
important is to run a yearly assessment of dean's activity through polls, similar as the polls on 
University staff well-being or feedback collected from students about study courses. 

  

Kannatan työryhmän esityksiä. 
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Olen kiitollinen, että raportti on tehty ja sen esityksessä esitettiin muutosehdotukset noinkin 
selvästi. Nyt jään mielenkiinnolla odottamaan, tapahtuuko ehdotetut muutokset ja parantuuko 
johdon ja yliopiston jäsenien välit. Yliopiston yhtenäistyminen on nyt jatkunut kaksi vuotta. 
Näiden kahden vuoden jälkeen mieleen on lähinnä jäänyt riidat ja epäkohdat. Jos raporttia 
seurataan, toivoisin näiden epäkohtien vähentyvän. Se voisi lisätä luottamusta johtoon. 

  

Työryhmän asettaman tavoitteet toiminnalle ovat kannatettavia. Käytännön keinoihin tulisi lisätä 
tasakolmikannan ajaminen konsistorin. Tämä lisäsisi opiskelijoiden luottamusta yliopiston 
johtoon, mikä on mainittu työryhmän määrittämäksi tavoitteeksi. Konsistorin tasakolmikanta 
helpottaisi lisäksi läheisyysperiaatteen toteutumista.  

  

Tosi hyvä raportti, kannatan lämpimästi kaikkea esitettyä! Tiedekuntaneuvostojen valtaa voisi 
tosin kasvattaa vieläkin enemmän. Tasakolmikanta on ehdottoman hyvä saada kaikkiin 
päätöksentekoelimiin. Hallituksen nimittämisessä on olennaista, että valta siinä on konsistorilla 
eikä sitä johtosäännöllä rajoiteta.  
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Esitän kritiikkiä johtosääntötyöryhmän muodostamisprosessiin, työryhmän kokoonpanoon, 
raportin sisältöön liittyen johtamisjärjestelmään, sekä raportin rivien välistä kuultavaan 
maakuntatason ajatteluun, jonka näen esteenä kansainvälisen tiedeyliopiston kehittymiselle. 
 
Ensinnäkin, johtosääntötyöryhmän muodostamisprosessi ja sen koostumus ovat jo 
lähtökohtaisesti ristiriidassa työryhmän oman raportin kanssa. Ryhmää itseään ei valittu 
läpinäkyvän prosessin kautta eikä se ole yhteisöä edustava, osa tiedekunnista ei ole lainkaan 
edustettuna, osa vain hyvin vähän. Toisekseen, työryhmässä on ollut konsistorin jäseniä, joiden 
minun mielestäni olisi pitänyt olla esteellisiä toimimaan kyseisessä työryhmässä. Tässä en 
pysty olemaan yhtä mieltä myöskään opiskelijajärjestön julkilausuman kanssa: ryhmä ei edusta 
yhteisöä, pikemminkin näen, että ryhmässä on vääristyneellä tavalla painottunut tietty, kantansa 
jo ennalta lukinnut, olemassa olevaa johtosääntöä kohtaan negatiivisesti suhtautuva 
koostumus. 
 
Konsistorin kokoonpanon osalta olen työryhmän raportin kanssa eri mieltä. Kannatan Helsingin 
yliopiston ja Aallon käyttämää mallia, missä professoreilla on ns. yliedustus, sillä heillä on 
korkein akateeminen osaaminen ja lähtökohtaisesti myös tutkijan pätevyys.  Perusopiskelijan ei 
oleteta olevan pätevä arvioimaan tiedekuntaneuvostoissa väitöskirjoja, en näe, että heidän 
kuuluisi päättää myöskään tutkimuksen linjauksista. Lisäksi olen huolestunut, että konsistorin 
kokonpanoon ei tule jatkossa tieteenalojen tasapuolista edustusta. Konsistorissa tulisi olla 
paikkajako eri tieteenaloille, jotta se voisi ottaa huomioon koko yliopistoyhteisön tarpeet 
tasapuolisesti. Tähän seikkaan, ja mm. vaaliohjesääntöön, työryhmän olisi pitänyt paneutua 
lähemmin.  
 
Tarkastellessani konsistorin viimeaikaisia toimia, en voi myöskään yhtyä mielipiteeseen, että 
konsistorille pitäisi antaa lisää valtaa. Jo nyt näen sen harjoittamassa toiminnassa 
huolestuttavaa mielivaltaa (mm. ylimielisessä suhtautumisessa tiedeneuvoston asiantunteviin 
esityksiin). Tämä vaikuttaa enemmän paikallistason suhmuroinnilta ja peliltä, kuin 
kansainvälistymistä ja tieteellistä ambitiota edesauttavalta toiminnalta, johon tiedeyliopiston 
kuuluisi pyrkiä. 
 
Raportissa osoitettu kehityssuunta näyttää huolestuttavasti poispäin siitä alkuperäisestä 
kunnianhimoisesta linjasta, joka meille yhteisön jäsenille on kirkassilmäisesti luvattu uutta 

Jyrki Mäkelä 
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yliopistoamme perustettaessa. 
 
Olen jo päässyt näkemään, että säätiömalli toimii. TTY:llä säätiöityminen toi mukanaan 
strategisen, yliopistosta riippumattoman hallituksen.  Hallituksen ja konsistorin välille luotiin 
avoimet ja luottamukselliset suhteet strategian linjaamiseksi, toimeenpanemiseksi ja 
seuraamiseksi. Säätiöpääoman tuottoja käytettiin toiminnan kehittämiseen, kehitettiin 
oppimisympäristöjä, luotiin tutkijan tenure track -urapolkumalli. Keskeinen, pitkäjänteinen 
tavoite kehittää ”teollisuuden yliopisto” merkittäväksi tiedeyliopistoksi onnistui hyvin samalla, 
kun vaikutimme Suomen yhteiskuntaan ja kansantalouteen sekä kouluttamalla että tutkimalla. 
Tällä hetkellä voidaan jo selvästi nähdä, että malli on luonut tehokkaita tutkimusyksikköjä, jotka 
toimivat joustavasti hedelmällisen yritysyhteistyön ja korkeatasoisen tieteen välimaastossa, 
ollen mukana molemmissa. Ketterän strategisen toiminnan mukanaan tuomien, kaukaa 
viisaiden, investointien kautta olemme olleet hetken aikaa nousujohteinen vetovoimainen 
yliopisto. Tästä ovat esimerkkinä mm. ERC-apurahat, Suomen Akatemian rahoittamat 
lippulaivahankkeet, tekniikan alan suuret avaukset, sekä lukuisat Nature- ja Science -tasoiset 
tiedejulkaisut. Näiden tulosten tuottamista uudet tenure track -polun kautta rekrytoidut nuoret 
professorit ovat merkittävästi tehostaneet. Suuri osa tästä toiminnasta on toteutettu säätiömallin 
ja säätiön pääoman strategisella myötävaikutuksella.  
 
Raportti pyrkii sekoittamaan riippumattoman hallituksen ja yhteisöä (potentiaalisesti) edustavan 
konsistorin roolit keskenään, sekä lisäämään edustuksellista demokratiaa tasoille, joissa se 
johtaa mitä todennäköisimmin korostuneeseen edunvalvontaan ja haittaa monitieteisen 
yliopiston toimintaa kokonaisvaltaisesti. 
 
Jos nyt kommentoitavan, kyseenalaisella kokoonpanolla valmistellun, ristiriitaisen 
johtosääntöraportin ehdotuksia pannaan täytäntöön, tai jos se ylipäätään edes otetaan 
vakavasti, näen jatkossa siintävän uhkakuvan erittäin huolestuttavasta suunnasta, johon 
yliopistoa ollaan johtamassa. 
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Ei kannata muuttaa toimivaa mallia. Jatketaan mieluummin olemassa olevalla. 
Työryhmä on erikoinen. Pitäisi olla tasaisemmin edustettuna yliopiston väki. 

Tutkija Hervannasta 
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Ihmetyttää, ettei työryhmän raportissa viitata ollenkaan uuden yliopiston perustamisvaiheen 
sopimuksiin. Eikö työryhmällä ole ollut niitä käytössään vai onko ne haluttu unohtaa? 
Ajatellaanko, että ne voi sivuuttaa mutta kuitenkin säilyä perustajatahojen, yhteistyökumppanien 
ja yliopiston sisäisten ryhmien silmissä luotettavana toimijana ja sopimuskumppanina? 
Aiemman ja uuden yliopistosäätiön perustajia sekä TTY-säätiöstä tulevaa yhteisön osaa 
viedään raportin alkupään ehdotuksilla kuin kuuluisaa litran mittaa.  

Tampereen korkeakoulusäätiön perustajien keväällä 2017 allekirjoitettaman perustamiskirjan 
mukaan uuden yliopiston toiminta ”rakennetaan samoille toimintaperiaatteille, joilla 
säätiöyliopistot tällä hetkellä (allekirjoittamishetkellä) toimivat, mukaan lukien strateginen, 
riippumaton hallitus ja konsistorin tukena toimiva hallituksen nimityskomitea”. Perustamiskirjaan 
liittyy samana päivänä allekirjoitettu rehtorien ja hallitusten puheenjohtajien sitoumus, jolla 
ilmaistiin yhdistyvien yliopistojen "tahto perustaa uusi säätiöyliopisto siten, kun tässä 
perustamiskirjassa ja yliopistolainsäädännössä tarkemmin säädetään”. 

Kun uuden yliopiston johtosäännöstä päätettiin helmikuussa 2018, hallituksen päätöksen 
yhteydessä julkaistiin johtosäännön Q&A. Dokumentissa, joka edelleen löytyy siirtymäkauden 
hallituksen kokousasiakirjojen kohdalta T3-wikistä, avataan taustoja johtosäännön eniten 
keskustelua herättäneistä kohdista. Provostin roolin osalta Q&A viittaa silloisten 
säätiöyliopistojen käytäntöihin sekä yliopistojen kesken sovittuun: 10.11.2016 päivätyssä 
muistiossa rehtorit, hallitusten puheenjohtajat ja Tampereen kaupungin edustajat totesivat 
säätiön säädekirjan ja sääntojen olleen (silloisessa luonnosmuodossaan) hyväksyttävissä. 
Muistioon sisältyy lyhyt lista: "Yliopistolla on provosti ja muita vararehtoreita." "Provosti toimii 
konsistorin puheenjohtajana." "Hallitus nimittää provostin rehtorin esityksestä. Esitystä 
tehdessään rehtori kuulee konsistoria."   

Säätiöyliopistomuoto sille ominaisine toimintatapoineen ja periaatteineen on ollut koko T3-
hankkeen yhdessä sovittu lähtökohta ja myös ministeriön kanta alusta asti. TTY:lle 
säätiöyliopiston strategisen johtamisjärjestelmän varmistaminen oli kynnyskysymys hankkeen 
jatkamiselle syksyllä 2016.  

Uuden yliopiston johtosääntö on hankkeen aikaisten sopimusten mukainen ja linjassa aiempien, 
laillisiksi todettujen säätiöyliopistojen johtosääntöjen kanssa. Jos johtosääntöä muutetaan 

Hervantalainen 
hallinnosta 
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työryhmän ehdotusten 1-3 mukaisesti, uusi yliopisto ei enää täytä hankkeen aikana yhdessä 
sovittuja ja perustamiskirjan mukaisia säätiöyliopiston toimintaperiaatteita.   
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Työryhmän raportti on oikeansuuntainen ja raportissa esitetyt muutosehdotukset ovat 
kannatettavia. On hienoa, että työryhmä on tunnistanut johtamisjärjestelmän kipupisteitä ja 
tarttunut niihin.  
 
On kuitenkin syytä huomauttaa, että työryhmän raportin kunnianhimon taso on melko 
vaatimaton suhteessa johtamisjärjestelmän ja johtosäännön avoimuuteen ja 
demokraattisuuteen. Yliopistoyhteisön merkittävin voimavara ovat sen henkilöstö ja opiskelijat. 
Johtamisjärjestelmän ja johtosäännön kehittämisessä tämä huomioidaan parhaiten 
vahvistamalla toiminnan demokraattisuutta ja yhteisön eri jäsenten osallistumista kaikilla osa-
alueilla.  
 
Konkreettisena esimerkkinä mahdollisuudesta vahvistaa johtamisjärjestelmän 
demokraattisuutta, voidaan pitää pohdintaa konsistorin kokoonpanosta. Avoimuuden ja 
demokraattisuuden näkökulmasta tasakolmikanta on johdonmukaisin ratkaisu. Yliopistoyhteisön 
eri jäsenet tuovat laadullisesti erilaisen panoksen konsistorin työhön. Erilaisuudestaan 
huolimatta nämä kontribuutiot ovat kaikki merkittäviä.  
 
Lisäksi on syytä huomauttaa, että Tampereen yliopiston kokoisessa korkeakouluyhteisössä 
konsistorin koon rajoittaminen johtaa väistämättä myös konsistorin edustavuuden 
heikkenemiseen. Tämän vuoksi on perusteltua pitää konsistorin koko riittävän suurena  - 
mieluiten 7-7-7. 

Johannes Lehtinen 
 

On tavoiteltavaa, ettei henkilökunta etäänny liiaksi hallinnosta. Lisäksi vain yksittäisten filtterien 
(linjaorganisaatio) läpi ajettu komentoketju helposti muodostaa suosikkijärjestelmiä. Raportin 
ehdotukset tulee ottaa vakavasti. 

  

Työryhmän kommentit ovat hyvin perusteltuja ja kannatettavia johtosäännön uudistamisen 
pohjaksi. Henkilökohtaisesti näen, että hallituksen valinnassa voisi luopua kokonaan 
säännöistä, jotka velvoittavat valitsemaan perustajien ehdottamia henkilöitä hallitukseen. Tällöin 
valta hallituksen valinnasta olisi täysin yliopistoyhteisöä edustavalla korkeakoulun elimellä, joka 
toki voisi ottaa huomioon perustajien ehdotuksia päätöksessään. Kannatan myös, että 
konsistorin kokoonpanossa noudatettaisiin tasakolmikantaa. 
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Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksen ohjausryhmä kiittää johtosääntötyöryhmää 
sen tekemästä työstä. Tehty esitys luo nykyistä paremman mahdollisuuden yliopiston 
strategiselle kehittämiselle. Se yhdistää erilaisia yliopiston johtamisjärjestelmään kohdistuneita 
paineita yhteen esitykseen. Samalla esitys tarjoaa ratkaisuja siihen, miten eri toimielinten välisiä 
suhteita voidaan selkiyttää täsmentämällä esimerkiksi konsistorin ja provostin asemaa ja 
suhteita.  
 
Pidämme esityksen perussävyä tärkeänä: Se arvostaa yliopiston moninaisuutta ja tieteenalojen 
laaja-alaisuutta sekä korostaa sitä, että akateemisen yhteisön osallistamisesta tulee siirtyä 
yhteisön osallistumiseen. Mielestämme akateemisen yhteisön osallistumisen tulee perustua 
yliopistolakiin, eikä osallistumista tule rajata yhtään sen enempää kuin yliopistolaki rajaa.   
 
Yliopistolain mukaan konsistori nimittää yliopiston hallituksen jäsenet perustajia kuultuaan. 
Mutta nykyinen johtosääntö kaventaa konsistorin valtaa määräämällä, että konsistorin on 
hyväksyttävä tai hylättävä nimityskomitean esitys kokonaisuudessaan. Tämä määräys 
tarpeettomasti hankaloittaa ja pidentää valintaprosessia sekä sitoo konsistorin käsiä. 
Kannatamme johtosääntötyöryhmän ehdotusta, että konsistori on vapaa valitsemaan 
hallituksen jäsenet ilman muita rajoituksia kuin mitä laista seuraa. 
 
Yliopiston strategisen kehittämisen näkökulmasta on olennaista, että yliopiston hallinto 
järjestäytyy niin, että se tukee akateemista yhteisöä. Yliopiston tulevaisuuden ja merkityksen 
turvaa vain se, että yliopistoyhteisön jäsenet ja heidän myötään tieteenalat kykenevät 
saavuttamaan täyden potentiaalinsa kansainvälisissä tiedeyhteisöissä tulevaisuuden osaajien 
kouluttajina ja tieteenuudistajina sekä edistämään yhteiskunnan muutosta näistä lähtökohdista.  
 
Nykyisin yliopiston strateginen kehittäminen on irrallaan akateemisen yhteisön arjesta ja 
toiminnasta. Byrokraattinen toimintamalli heikentää yhteisön toimintamahdollisuuksia. Tiukka 
linjaorganisaatio, johon on yhdistetty matriisirakenne on synnyttänyt tilanteen, jossa vastuut 
ovat epäselvät. Jotkut asiat päätetään linjaorganisaation mukaisesti ja toiset 
matriisirakenteessa. Lisäksi yliopistossa toimii erilaisia kehittämishankkeita, joiden suhde näihin 
on täysin epäselvä.  
  
Tiedekuntien yliopistoyhteisö on näistä kaikista sivussa: Tutkinto-ohjelmat ja oppiaineet ovat 

 
Yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnan 
tohtorikoulutuksen 
ohjausryhmä  
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linjaorganisaation ’alimmat tasot’. Ne jäsentävät tiedeyhteisön toimintaa ja tuottavat pääosan 
yliopiston tuloksesta mutta jäävät pääosin johtamisen kohteiksi. Matriisiorganisaatiossa ne ovat 
monin osin ulkopuolisia, ja joutuvat sopeutumaan siihen, miten asioiden hoitamisesta on sovittu 
jossain muualla (vaikka yliopiston monialaisuus merkitsee sitä, että asioita kannattaisi hoitaa 
monimuotoisemmin ja joustavammin). Tutkinto-ohjelmien ja oppiaineiden näkökulmasta 
näyttää, että lähipalveluiden henkilöt eivät pysty hoitamaan palvelutehtäväänsä 
kokonaisvaltaisesti ja tilannekohtaisesti. Kehittämishankkeet eivät kytkeydy tutkinto-ohjelmien ja 
oppiaineiden toimintaan ja niiden kehittämiseen, tai ne pirstoutuvat pieniksi puroiksi joista on 
suuri työ mutta vain vähän hyötyä.           
 
Esitys luo mahdollisuuksia kehittää yliopistoyhteisön asemaan ja vastuita yliopiston 
johtamisessa vahvistamalla tiedekuntaneuvostojen asemaa. Pidämme perusteltuna sitä, että 
tiedekunnat voivat olla erilaisia. Ne ovat sitä tieteenalojen myötä, mutta myös kokonsa ja 
kulttuurinsa vuoksi. Johtosäännön on kuitenkin hyvä varmistaa, että tiedekuntaneuvostojen 
koko on riittävä ja siinä ovat yhtäläisesti edustettuina kaikki yliopistoyhteisön ryhmät.  
 
Johtosääntötyöryhmä on tehnyt hyviä ehdotuksia tiedekuntien ja erityisesti 
tiedekuntaneuvostojen aseman vahvistamiseksi. Esitämme, että tiedekuntaneuvostojen 
asemaan vahvistetaan kuitenkin työryhmän esitystä vahvemmin: 1) Tiedekuntaneuvostojen 
tulisi tehdä esitys dekaanin valinnassa (Helsingin yliopiston malli). 2) Tiedekuntaneuvostojen 
tulisi tehdä esitykset professoreiden mukaan lukien tenure -tehtävien täytöstä 
tehtäväntäyttöryhmän pj:n esityksestä. Pj. on dekaani tai hänen nimeämänsä henkilö. Näillä 
toimilla mahdollistetaan toimintakulttuuri, joka vahvistaa akateemisen yhteisön osallistumista ja 
vastuuta, ja luo rakenteen, jossa heidän näkemyksensä tulevat luontevasti huomioiduksi 
yliopiston keskeisissä prosesseissa.        
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Raportti on mielestäni ansiokas ja tuen sen loppupäätelmiä. 
  

Johtosääntötyöryhmän raportti ja  ehdotukset ovat hyvin perusteltuja ja annan niille täyden 
tukeni. Esitetyillä muutoksilla johtosääntöön yliopistoa voidaan kehittää luottamuksen ja 
avoimuuden ilmapiirissä ja tästä syystä ne myös ehdottomasti tarvitaan. 

  

Työryhmän ehdotukset veisivät yliopistoamme ehdottomasti toimivampaan suuntaan. 
Luottamus eri toimijoiden välille voisi kasvaa ja kehittyä ja yliopisto voisi jälleen muuttua 
yhteisöksi, joka tunnistaa oman yhteisöluonteensa.  
 
Kannatan kaikkia muita johtosääntötyöryhmän ehdotuksia paitsi ehdotusta siitä, että 
tiedekuntaneuvostoihin voitaisiin valita jäseniä ilman vaaleja.  
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Raportti on erinomainen ja sen esittämät muutosehdotukset parantaisivat huomattavasti 
monialaisen säätiöyliopistomme johtamisjärjestelmän toimintaa, loisivat tarvittavia checks -and 
balances -järjestelmiä vallan keskittämisen sijaan ja vahvistaisivat yhteisön mahdollisuuksia 
vaikuttaa. Kannatan kaikkia sen ehdotuksia. Etenkin tidekuntaneuvostojen ja tiedekuntien 
toiminnan sekä rehtorin vallan osalta tarvittaisiin kuitenkin suurempia muutoksia. Ohessa 
muutamia lisähuomioita.  
 
Hallitus päättää kaikista merkittävistä resursseista ja ylimmästä johdosta, ja näin tehdessään 
luo puitteet koko tieteelliselle ja opetustoiminnalle. Olisi tärkeää, että myös hallituksen ja 
konsistorin yhteyttä vahvistettaisiin 'johtosäännön tasolla eikä yhteisön näkemys välittyisi 
hallitukselle pelkästään toimivan johdon kautta.  
Yksi ainoa henkilö eli rehtori käyttää massiivista (nähdäkseni liiallista) valtaa yliopistolla, ja 
myös tätä valtaa olisi syytä hajauttaa. Tämän vuoksi olisi mielestäni tärkeää, että  
- myös johtosääntömuutoksia, strategiaa ja muita suuria ja laajakantoisia elimellisesti 
tieteelliseen ja opetukselliseen toimintaan liittyviä asioita valmistellessaan hallitus käy 
systemaattista vuoropuhelua konsistorin kanssa.  
- hallituksen tehtäväksi pitäis lisätä yliopiston rahanjaon perusteista ja rahoitusmallista 
päättäminen 
- Operatiivisen johdon valintaprosessa hallitus käyttää apunaan nimitystoimikuntia, joissa on 
opiskelijoiden ja henkilöstön edustus. Etenkin rehtorin ja vararehtoreiden tulisi nauttia myös 
yhteisön luottamusta ja olla sen arvoisia. Eri ryhmien tulisi voida osallistua rehtorin 
nimittäisprosessiin. 
- konsistoille siirretään rehtorilta valta päättää uusien opiskelijoiden määrästä tiedekuntien 
esityksistä 
 
Valmistelevissa elimissä tulisi olla laajemmin yhteisön edustusta. Tällä hetkellä 
johtoryhmätyöskentelyllä hoidetaan monia yhteisön ohi sekä yliopiston että tiedekuntien tasolla. 
Johtoryhmissä asetetaan linjat, joita sitten noudatetaaan valmistelevassa työssä. Näistä 
linjakeskusteluista puuttuu nykyisellään usein täysin henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulma. 
- sekä rehtorin johtoryhmässä että tiedekuntien tärkeimmissä johtoryhmissä olisi sekä 
henkilöstön että opiskelijoiden edustajat mukana. 
 
Suomalainen ylipoistodemokratia on ollut poikkeuksellisen edistyksellistä. Tätä tulisi edelleen 

Veera Kaleva, 
apurahatutkija, ICT 
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vaalia ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet tulisi taata kaikille yhteisön jäsenille. Tästä 
johtuen: 
-  kaikissa yliopiston monijäsenisissä toimielimissä,tulisi toteuttaa tasakolmikanta. Tämän tulisi 
koskea myös - myös konsistoria, konsistorin alaisia neuvostoja. 
- Myös hallitukseen tulisi valita henkilöitä jokaisesta kolmikannan ryhmästä.  
 
Tiedekuntaneuvostoissa päätetään keskeisesti tieteen ja opetuksen tekemisen 
ydinkysymyksistä. Tällä hetkellä tiedekuntaneuvostoilla ei ole valtaa edes keskeisissä 
akateemisissa asioissa, sillä suuri osa vallasta on keskitetty dekaanille, jonka valinnassa 
tiedekunnan väellä ei ole mitään roolia. Tämä aiheuttaa pahimmillaan sen, että tiedekunta ei 
käytännöillään edistä omien alojensa opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä vaan päinvastoin 
eri alojen näkökulma jää kokonaan huomiotta. Tästä syystä:  
- Tiedekuntaneuvostosta tulee tehdä aidosti strateginen toimielin, joka päättää toiminnan ja 
talouden keskeisistä tavoitteista sekä henkilöstösuunnitelmasta. Vaikka budjetti vastuu on 
dekaanilla, on toimintasuunnitelmasta ja budjetista päättämienn valtaosassa yliopistoja 
tiedekuntaneuvoston tehtävä. Samalla tavalla hallitus tekee päätökset taloudesta, vaikka rehtori 
vastaa operatiivisesta toiminnasta.  
- Tiedekuntaneuvoston tulisi vähintäänkin  päättää tiedekunnan toimintaa ohjaavista isoista 
periaatteellisista strategioista ja ohjemista. Tällaista tehtävää tiedekuntaneuvostoilla ei ole 
lainkaan. Tiedekuntanevuston rooli on siis täysin kiinni dekaanin hyväntahtoisuudesta (ja 
rehtorin johtoryhmässä ilmeisen tiukaksi sovituista rajoituksista tiedekuntanevustojen 
osallistamisen liittyen).  
 
Kokonaisuudessaan yliopistollamme valta on liian keskittynyttä. Tieteen ja sen alojen 
kehityksen pitäisi olla jossain määrin omalakinen kokonaisuus, mistä syystä yliopistodemokratia 
ja kolmikantainen edustuksellisuus on luotu yliopistoihin. Nykyisessä yliopistossamme 
linjaorganisaatio on luonut tilanteen, jossa yksittäisille toimijoille keskittyy kohtuuttomasti valtaa 
päättä esimerkiksi tieteenalojen suunnasta, mihin heillä ei pitäisi olla niin suoraa vaikutusvaltaa 
ja mihin heillä ei välttämättä ole toisen alan edustajina riittävää osaamista. Rekrytointikäytännöt 
ovat hyvä esimerkki tästä. Rehtori tekee hallitukselle esityksen dekaaneista (eli käytännössä 
valmistelee dekaanien valinnan johon ko. tiedekunnan jäsenet eivät pääse 
vaikuttamaan/osallistumaan)'. Hän myös vastaa henkilöstön ottamisesta yliopistolla. Tämän 
jälkeen hänen esityksestään valittu dekaani tekee valtaosan rekrytointipäätöksistä 
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kokoonkutsumisensa valintaryhmien avulla, joissa ei valtaosassa tiedekuntia ole systemaattista 
edustusta ja joiden kokoonapanojen määrittyminen ei ole avointa tai selkeää. Esimerkiksi 
opiskelijat on käytännössä ulkoistettu nykykäytännössä koko rekrytointiprosessista valtaosissa 
tiedekuntia. Tämän seurauksena rehtorilla ja hänen esittämällään dekaanilla on kohtuuton valta 
rekrytointiprosesseissa. Käytännössä johtosäännö "9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt 
rekrytointiin liittyvät tehtävät" on kuollut kirjain eikä tiedekuntaneuvostoille ole annettu juuri 
mitään roolia edes tieteenalojen toiminnan kannalta kaikkein keskeisimmissä 
professorirekrytoinneissa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi pienen tieteenalan (jossa 
professoreita voi olla vain ykis) koko suunnan muuttamisen ilman, että yhteisölle annetaan 
todellista mahdollisuutta vaikuttaa tai käydä aiheesta keskustelua.  
 
Toiseksi julkisuuslakia sekä yleistä avoimuutta toiminnasta tulisi alkaa noudattaa yliopistolla 
jälleen systemaattisesti. Esityslistojen tulisi olla saatavissa ja julkisia ennen keskeisten 
toimielinten kokouksia ja pöytäkirjojen saatavilla välittömästi kokousten jälkeen.  Tällä hetkellä 
liian suuri osa asioista esimerkiksi tiedekunnissa kulkee ilman, että tiedekunnan henkilöstöllä tai 
opiskelijoilla on mitään realistisia mahdollisuuksia seurata tiedekunnasssa valmisteilla olevia 
asiakokonaisuuksia tai pyrkiä vaikuttamaan niihin. Sen lisäksi, että valta keskittyy yksittäisille 
johtajille se keskittyy käytäväparlamenteissa niille, joilla sattuu olemaan suhteita. Tämä ei takaa 
yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia eikä myöskään ylipiston kannalta parasta mahdollista 
päätöksentekoa. 
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Mielestäni nykyinen johtosääntö on toimiva ja mahdollistaa järkevän johtamistavan sekä 
ketterän toimintakulttuurin. Johtosäännön muuttaminen siihen suuntaan, että prosesseista tulisi 
monimutkaisempia voi haitata ylipistoyhteisön työtä, esim. houkuttelevien rekrytointien tai 
tutkimuksen strategisten suuntien määrittelemisen vaikeutumisena.  

  

Työryhmän raportti on ottanut kantaa yliopiston tärkeimpien johtoelinten toimintaan ja 
valtasuhteisiin. Merkittävänä lähtökohtana tälle tarkastelulle on yhdistymisen alusta saakka 
meneillään ollut yhdistymispäätöksessä sovitun järjestelmän kritisointi ja muutoshalu. 
Työryhmä, joka tätä tarkastelua nimettiin tekemään herättää heti alussa huomiota 
jäsenrakenteellaan. Työryhmän perustamisesta tiedotettaessa todettiin ryhmään valittavan 
laaja-alainen ja edustuksellinen jäsenistö tiedekuntaneuvostojen jäsenistä ja hallintopalveluista. 
Lopullisessa kokoonpanossa on tiedekuntaneuvostoon kuulumattomia ja taustaorganisaatioita 
tarkasteltaessa vanha Tampereen yliopisto on merkittävästi yliedustettuna. Tämän lisäksi 
mukana on konsistorin jäseniä. Työryhmä on tehnyt raportissa 18 muutosehdotusta Tampereen 
yliopiston johtosääntöön ja johtamisjärjestelmään liittyen. Näistä suuri osa keskittyy Konsistorin 
rooliin ja valta-asemaan. Tässä kohtaa herää kysymys konsistorin jäsenten läsnäolosta 
ryhmässä, voivatko he olla ajamassa ja esittämässä itselleen lisää valtaa? Tärkeintä eri 
hallinnon tasoilla ja rakenteissa on keskinäinen luottamus ja riippumattomuus. 
Riippumattomuus on selvästi uhattuna jos konsistori ottaa vallan nimittää hallituksen ilman 
riippumatonta nimityskomiteaa. Samoin konsistorin pyrkimys määrittää puheenjohtajansa ja 
valmistelijansa omavaltaisesti luo mielikuvan luottamuspulasta ja haluttomuudesta 
yhteistyöhön. Konsistori on tärkeä hallintoelin ja tästä syystä sen pitäisi olla etujoukoissa 
toteuttamassa hyvää, läpinäkyvää ja tasapuolista hallintotapaa. Tärkeintä olisi miettiä miten 
konsistorista saadaan tasapuolisesti kaikkia aloja edustava ja aidosti yliopistoa kehittävä elin. 
Poliittinen peli ja valtataistelu eivät kuulu tällaisen konsistorin toimintaan. Huomioitavaa 
esitetyistä muutosehdotuksista koskien tiedekuntaneuvostojen tehtäviä ja päätöksenteon ja 
viestinnän läpinäkyvyyttä on, että tiedekuntaneuvostoja voitaisiin käyttää aiempaa 
tehokkaammin tiedekunnan toiminnan kehittämisen tukena ja viestinnässä on parantamisen ja 
tehostamisen varaa.  

Professori, ENS 
tiedekunta 
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Ehdotukseen 18 liittyen: Myös lausunnoista koonti olisi mielekästä toimittaa. Tämä parantaisi 
prosessin läpinäkyvyyttä. Mukana saisi mielellään olla myös kuvaus siitä, miten näitä 
lausunnoissa esille tuotuja asioita huomioidaan/on huomioitu). 

  

Ensimmäinen kommenttini on palaute ryhmälle. Ryhmä perustettiin avointa käsittelyä varten, 
mutta nyt kommentointi asiaan avataan ryhmässä tunnistettujen seikkojen osalta, joilloin ne 
korostunevat myös kommenteissa. Olisin odottanut, että ryhmä olisi ensin kerännyt yhteisöltä 
avoimesti kommentteja ja kokemuksia johtosäännön ja toimielinten toiminnasta, jonka pohjalta 
ryhmä olisi käsitellyt asiaa. Nyt käsittelyssä ja keskustelussa on korostunut asiat, joita on 
ainakin minun osin vaikea tunnistaa. Kuitenkin olen itse tehnyt useita johtosääntöön liittyviä 
huomioita juuri toiminnan tasolla, jolla pitäisi olla merkitystä. Miten näitä on mahdollista tuoda 
käsittelyyn yhteisössämme?   
Raportissa esittetty muutos konsistorin esittelyyn herättää ajatuksia esittelijän roolin 
ymmärtämisestä erikoisella tavalla. Esittelijällä on vastuu tuoda toimielinten läpi asiat 
käsittelyyn ja päätökselle ja tämän jälkeen myös vastuu jalkauttaa asiat käytäntöön. Esittelyn on 
perustuttava syvään asiantuntemukseen, koska konsistorikin käsittelee hallinto-asioita.  
Johtamisjärjestelmäämme on pyritty muokkaamaan alkuvaiheessa myös palveluorganisaation 
"laatikkoleikillä" joka ei ole käytännössä lisännyt palveluorganisaation keskenäistä yhteistyötä 
tai vienyt asioita parempaan suuntaan. Tätä uudistusta ei valmisteltu avoimesti. Keskeisten 
tukipalveluiden (koulutus ja tutkimus) roolia ei selvästi ole ymmärretty uudessa yliopistossa. 
Että mitkä vaikutukset on esimerkiksi kilpailukykyymme sillä, että koulutuksen tukipalveluista 
vähennetään nyt isosti resursseja. Samoja virheitä on tehty ja sittemmin paikattu esimerkiksi 
HY:ssa. Nykyinen tilann kertoo siitä, että tukipalveluiden strategista merkitystä ja tiettyjen 
keskeisten prosessien vastuuta ei ymmärretä.  
Akateemisen johdon ja "ammattijohdon" erilaiset roolit on nyt valitettavasti sekaisin. 
Esimiestyön kannalta olemme isoissa ongelmissa. Esimiehillä on liian pitkät ketjut tiedon 
äärelle, joka on esimerkiksi palkka- ja nimikeharmonisoinnin pitkittyessä johtanut kommentteihin 
kuten: "tunnen häpeää toimiessani esimiehenä" "luen intrasta uusimpia käänteitä ja linjauksia, 
joista tiimiläiset kuulevat ennen minua ja odottavat minulta tulkintoja joita en voi heille tarjota". 
Yhteisössäme on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia tämän takia. Ihmisten turhautuminen 
näkyy selvimmin tiimitasolla. 
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Nykyinen johtosääntö tehtiin uutta yliopistoa perustettaessa, tavoitteena uusi korkeatasoinen 
tiedeyliopisto. Johtosääntö on edelleen juridisesti täysin pätevä. Johtosääntö toimii, se ei ole 
rikki, sitä ei tarvitse korjata. 
Kuviteltu ’paine’ muuttaa johtosääntöä on ylikorostuneeseen ja liioiteltuun negatiiviseen 
tiedonvälitykseen liittyvä vääristymä, joka on pienen aktiivisen vähemmistön masinoima.  
Enemmistö yliopistoyhteisön jäsenistä ei halua muuttaa johtosääntöä. He haluavat tehdä 
työtään, tutkia ja opettaa. Ja he toivovat hyvää ympäristöä, että voivat menestyä 
työtehtävissään.  
Toivon hartaasti, että yliopistomme ylin johto näkee muutosaktiivien rakentaman fasadin läpi ja 
toimii järkevästi korkeatasoisen tiedeyliopiston kehittämiseksi edelleen. 
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Yleishuomio: Raportti on kirjoitettu akateemisesta näkökulmasta ja siinä korostuu tiedekuntien 
toiminta ja rooli, kun taas tukipalvelut sivuutetaan lähes kokonaan. Tämä johtunee paljolti 
työryhmän kokoonpanosta, mikä kertoo myös siitä, että koko yliopistoyhteisiöä ei ole osallistettu 
raportin laatimisessa. Tästä tulee sellainen olo, ettei tukipalveluiden roolia ja panosta yliopiston 
tavoitteiden saavuttamisessa tunnisteta, saati arvosteta. 
 
Raportissa todetaan, että johtamisjärjestelmän tehtävänä on tukea strategisten tavoitteiden 
saavuttamista. Nykyinen johtamisjärjestelmä ei kokemukseni mukaan toimi näin.  
"Päätöksentekoa on pyrittävä rakentamaan läheisyysperiaatteen pohjalta, eli päätöksiä tulee 
valmistella tasolla, millä on paras käytännön asiantuntemus". Se, että esimerkiksi koulutuksen 
ja oppimisen palveluiden johtaja ei ole palveluiden johtoryhmässä (tai yliopiston johtoryhmässä) 
ei noudata kumpaakaan näistä mainituista periaatteista. 
 
Olen samaa mieltä siitä, että akateemisille johtajille vahva hallinnollinen rooli ei ole luonteva. 
Vararehtoreilla on nyt erittäin laajat tukipalvelut johdettavanaan, eivätkä he voi millään olla 
perillä kaikista asioista, jotka tulisi huomioida. En kuitenkaan näe, että hallintojohtajan toimen 
perustaminen toisi ratkaisun, sillä sekin pesti olisi hyvin laaja. Parhaimmaksi ratkaisuksi näkisin 
sen, että varaehtorit eivät toimisi tukipalveluiden palvelualuieden johtajina, vaan jokaisella 
tukipalveluyksiköllä olisi tukipalveluiden toimintaa tunteva ammattijohtaja, joka olisi myös 
palveluiden johtoryhmässä. 
 
Isojen kehityshankkeiden ja erilaisten muiden kehittäishankkeiden koordinointi ja niihin liityvä 
vuosikello on kannatettava ajatus. Hankkeiden priorisointi vaatii suurta panosta ylimmältä 
johdolta. Tiedekunnilta ja tukipalveluilta odotetaan toimia, joilla saavutetaan strategian 
tavoitteet, mutta niitä ei olla toistaiseksi oltu valmiita priorisoimaan. Tilanne on johtanut sekä 
akateemisen henkilöstön että tukipalveluiden henkilöstön ylikuormittumiseen. 
 
Johtosäännön mukaan: "Rehtorin apuna toimii johtoryhmä, josta rehtori voi eriyttää rehtoraatin". 
Rehtorin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän tehtävät ovat epäselvät, eikä niitä ole kuvattu 
intrassa (intrassa ryhmän nimeksi mainitaan yliopiston johtoryhmä). Myöskään palveluiden 
johtoryhmän tehtäviä ei ole kuvattu.  
 
Mitä kautta voi esittää muutoksia johtosääntöön? Koulutustoiminnan osalta johtosäännön 
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terminologia ei ole kaikissa kohdin ajantasainen. Esimerkiksi tutkinto-ohjelmien perustamiseen 
tulisi liittyä myös koulutuksen perustaminen. 
 
Johtosäännössä tulisi selkeyttää sitä, mitä kukin taho voi delegoida eteenpäin. 
 
Mikäli mahdollista, yliopiston olisi hyvä yrittää vaikuttaa myös lainsäädäntöön. Ei ole 
tarkoituksenmukaista, että isossa yliopistossa opetussuunnitelmista päättää konsistori. 
Nykyinen konsistori on toki delegoinut niistä päättämisen tiedekuntaneuvostoille, mikä on 
läheisyysperiaatteen mukaista. 
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Työryhmän raportti heijastelee sen kokoonpanoa, mutta ei yliopistoyhteisön näkemystä. 
Työryhmän koostamisen valintaprosessi, jokaisen jäsenen valinnan perusteet, mahdolliset 
kokoonpanoon vaikuttamistoimet/tahot sekä kaikki päätökseen osallistuneet tahot tulee tehdä 
avoimeksi. Tämän työryhmän raportin sisällöllä voi olla kauaskantoiset seuraamukset yliopiston 
tulevaisuuteen. Jos työryhmän kokoonpanon perusteita ei tehdä täysin avoimeksi, jättää tämän 
pysyvän tahran uuteen yliopistoon. Onko niin, että keisarilla ei olekaan vaatteita 

  

Kannatan kaikkia johtosääntöraportissa tehtyjä kehitysehdotuksia ja toivon niitä sovellettavan. 
Lisäksi toivon tiedekuntaneuvostoille lisää toimivaltaa tiedekuntatasoisten strategioiden, 
talousarvioiden ja vastaavien laadinnassa. Lisäksi tiedekuntaneuvoston pitäisi olla 
ehdottomasti, varsinkin dekaanin tapauksessa, rekrytointipäätöksiä rehtorille esityksiä tekevä 
taho. Rekrytointiryhmissä taas pitäisi olla henkilöstön ja opiskelijaedustus.  
 
Edelleen, kolmikantaisen nimityskomitean pitäisi valmistella rehtorin nimitys. Ylipäätään 
tasakolmikanta kaikkiin monijäsenisiin toimielimiin. Eli myös hallitukseen pitäisi saada yhteisön 
ryhmien edustus. Johtoryhmien sekä tiedekunta- että yo-tasolle henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustus. 
 
Hallituksen tehtäväksi tulisi kirjata rahoitusmallista ja rahanjaon periaatteista päättäminen, asia 
ei saa jäädä yksin rehtorille. Konsistorin ja hallituksen yhteyttä pitäisi tiivistää niin, että isoissa 
linja-asioissa kuultaisiin konsistoria. Myös opiskelijamäärästä päättäminen pitäisi olla 
konsistorin tehtävä. 

Olli Herranen 
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Työryhmän ehdotuksissa on kannatettavia kohtia, mutta myös sellaisia, jotka eivät 
toteutuessaan edistä yliopiston tieteellistä kehittymistä ja menestystä. 
 
Työryhmä ei edustanut tasapuolisesti erilaisia näkökulmia yliopistossa. Enemmistö koostuu 
henkilöistä, joilla on enemmänkin ideologisia ja vallankäyttöön liittyviä päämääriä kuin halu 
edistää yliopiston menestystä. Tässä mielessä raportin tekstissä käytetty maininta työryhmän 
enemmistön kannasta on merkityksetön. 
 
Työryhmän raportin esitykset noudattelevat vahvasti sitä kantaa, jota tietty ryhmä "aktivisteja" 
on ajanut koko yliopistofuusion ajan. Yhteistä yliopistoa muodostettaessa kuitenkin sovittiin 
nykyisin käytössä olevasta johtamisjärjestelmästä, johon kuuluu riippumaton (myös 
yliopistoyhteisön ryhmistä riipumaton) hallitus ja akateeminen hallitus eli konsistori, joilla on 
selkeä keskinäinen työnjako. Tämä johtamismalli toimi TTY:ssä erinomaisin tuloksin. Mikäli 
TTY:ssä olisi ennakoitu, että johtaminen uudessa yliopistossa muotoutuisi nyt raportissa 
esitettyyn muotoon, fuusioon ei olisi päätetty mennä. On myös otettava huomioon, millaiseen 
yliopistoon säätiön perustajat tulivat mukaan ja mihin heitä houkuteltiin lahjoittamaan merkittävä 
määrä varoja. Näistä sopimuksista on pidettävä kiinni. Yliopiston maine sopimuskumppanina 
menetetään, jos näin merkittävistä sitoumuksista ei haluta pitää kiinni. 
 
Hallituksen riippumattomuus edellyttää, että se ei muodostu konsistorin vallankäytön jatkeeksi. 
Mikäli hallitukseen nimitetään vain kulloisenkin konsistorin enemmistön mielestä "ideologisesti 
sopivia" henkilöitä, kahden hallituksen mallista putoaa pohja pois. Hallitukseen on koottava 
yhteiskunnallisesti ja akateemisesti korkeimman tason asiantuntemusta yliopiston hyvän 
strategisen johtamisen varmistamiseksi, mitään muita päämääriä nimityksillä ei saa olla. 
Nimittämisjärjestelmän tulee olla sellainen, että tämä toteutuu. 
 
Vallankäytön eri toimijoilla tulee olla selkeästi määritellyt tehtävät ja vastuut, ja yhteistyön ja 
tiedonkulun näiden välillä on oltava toimivaa. Esimerkiksi konsistorin on kunnioitettava 
valmistelevien neuvostojen kantaa, koska tiede- ja koulutusneuvostoissa on konsistoria 
parempi asiantuntemus ja edustavuus niissä valmisteltavista asioista. Yhteistyön 
varmistamiseksi on toimivaa, että rehtoraatin jäsenet ovat neuvostojen ja konsistorin 
puheenjohtajina. Tämä sitoo valmistelun ja toimeenpanon päätöksentekoprosessiin, estää 
vastakkainasettelua ja toimimatonta kaksipäisen johtamisen mallia ja päätösten lukkiutumista 

Matti Pentti 
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erimielisyyksiin. 
 
Työryhmä ehdottaa professorien edustuksen vähentämistä päätöksentekoelimissä. Miten 
akateemisen asiantuntemuksen vähentäminen edistää yliopiston menestystä? Professorit ovat 
olleet myös opiskelijoita ja tutkijoita, eikä heillä voi olla intressiä heikentää opiskelijoiden tai 
tutkijoiden etua. Raportissa myös haikaillaan vahvan hallintojohtajan perään. Tällaisista on 
yliopistojen menneisyydestä huonoja kokemuksia. Sen sijaan uudistusten valmistelun 
koordinointi on tarpeen, ja tämä voidaan ottaa huomioon tutkipalvelujen toimintatapoja 
kehittämällä.  
 
Johtosääntöä uudistettaessa pitäisi huolehtia, että yliopiston eri tieteenaloille varmistettaisiin 
tasapuolinen edustus konsistorissa kiintiöin.  
 
Tiedekuntaneuvostojen roolia toimintasuunnitelman valmistelussa ja dekaanin valinnassakin 
voidaan omalta osaltaan hyvin lisätä, rehtorin ja  johtoryhmän operatiivinen vastuu ja valta 
huomioon ottaen, mutta professorirekrytointeihin tällainen suuri ryhmä ei sovellu. Nykyinen alan 
professoreista koostuva valintaryhmä ja ammattimainen hr-prosessi on toimivin esittämään 
hakijoista akateemisesti kyvykkäimmän valitsemista. 
 
Työryhmän ehdotuksista kannatettavia ovat uudistusten valmistelu laajapohjaisesti, tehtävien ja 
vastuiden selkeät määrittelyt toimielimille ja kaikenlaisen vuorovaikutuksen parantaminen. 
 
Vastakkainasetteluista ja poliittisista peleistä pitäisi päästä jo eroon ja keskittyä yliopiston 
perustehtäviin. 
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Kannatan ehdotuksia lämpimästi. Mielestäni työryhmän ehdotukset ovat hyvin perusteltuja ja 
veisivät toteutuessaan yliopistoa eteenpäin hyvään suuntaan. Työryhmä vaikuttaa tehneen 
perusteellista työtä, minkä vuoksi sen tekemien ehdotusten sivuuttaminen vaatisi erityiset 
perustelut. Luotan myös työryhmän puheenjohtajan asiantuntemukseen hänen pitkäaikaisen 
kokemuksensa perusteella yliopistosta sekä rehtorin ja kanslerin tehtävistä. Helsingin 
yliopistossa tehdyt suuret rakenteelliset uudistukset ovat varmasti antaneet asiantuntevan 
tuntuman siihen, mitkä asiat muodostavat pysyvän ytimen yliopiston hyvälle hallinnolle, ja mitkä 
puolestaan ovat olosuhteiden tuomaa variaatiota. 
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Tampereen yliopiston tieteentekijät Tatte ry. kiittää mahdollisuudesta kommentoida tämän 
pitkään odotetun ja toivotun työryhmän raporttia. Tatte kannattaa pitkälti työryhmän ehdotuksia. 
Erityisen aiheellisina pidämme hallituksen valintaa, konsistorin tehtäviä ja toimintaa sekä 
edustuksellisten elinten tasakolmikantaa koskevia ehdotuksia ja näkökulmia. Työryhmän 
ehdotukset ovat kaiken kaikkiaan linjassa yliopistolain ja muun yliopistoa koskevan 
lainsäädännön kirjaimen ja hengen kanssa. Tatte pitää hyvin tärkeänä monien työryhmän 
ehdotusten toteuttamista, silloinkin kun ne saattavat näyttäytyä pieninä tai peräti teknisinä. 
 
Yliopisto on erityinen olio, jolla on mahdollisuus aina itseään uudistavana ja kyseenalaistavana 
instituutionatoimia esimerkkinä muille yhteiskunnan toimijoille. Meidän on syytä vaalia ja varjella 
tätä mahdollisuutta. 
 
Kun on valmiutta kuunnella yhteisön ääniä ja argumentteja ja tilaa keskustelulle annetaan, 
riitasointujen sijaan löytyy yhteisiä näkemyksiä. Työryhmän raportti on hieno esimerkki tästä. 
Kertoessaan, kuinka työryhmässä oltiin montaa mieltä, työryhmän puheenjohtaja ja raporttikin 
tunnustavat, että sovitellen, etsien ja keskustellen voidaan päästä yhteisiin ehdotuksiin ja 
ratkaisuihin. Toivottavasti myös yliopiston hallitus ja sen puheenjohtaja toimivat jatkossakin 
samansuuntaisesti. 
 
Raportti kertoo sopimisen, kompromissin tekemisen ja luottamuksen rakentamisen taidosta ja 
halusta. Juuri siitä, mitä yliopistossa tarvitaan. Kaiken kaikkiaan työryhmän ehdotukset 
viittaavat kohti parempaa yliopistoa.  
 
Tatte kannattaa varauksetta työryhmän ehdotuksia hallituksen nimeämisessä sekä konsistorin 
tehtävissä ja toiminnassa. Pidämme näiden ehdotusten toteuttamista erityisen tärkeinä 
yliopiston toiminnan kannalta.  
 
Konsistorin valtaa ei tule kaventaa lakiin kirjattuja rajoituksia enempää, ei hallituksen valinnassa 
tai muutenkaan. Nykyinen hallituksen jäsenten valintamenettely on kestämätön.  
 
Konsistorin tulee valita puheenjohtajansa keskuudestaan. Provostin toimiminen konsistorin 
pääesittelijänä on hyvä, päätöksenteko- ja toimeenpanovallan eriyttämistä tukeva ja provostin 
tehtäviäkin selkeyttävä ratkaisu. Rinnastus rehtorin toimimiseen yliopiston hallituksen 

Liisa Ahlava Tampereen yliopiston 
tieteentekijät TATTE 
ry. 
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pääesittelijänä on toimiva. Säätiön säännöt mahdollistavat ehdotuksen mukaisen ratkaisun, 
joka on myös yliopistolain hengen mukainen. Viittaaminen ns. vakiintuneeseen käytäntöön (eli 
Aalto-yliopistoon) tai sen toteaminen, että nykymalli ei ole lainvastainen eivät ole pitäviä 
argumentteja, eritoten kun pyritään muodostamaan toimiva johtamismalli ja rakentamaan 
luottamusta Tampereen yliopistossa. 
 
Katsomme, että yliopiston edustuksellisissa toimielimissä tulisi olla käytössä tasakolmikanta, ja 
työryhmän ehdotus keskiryhmien ja opiskelijoiden edustuksen kasvattamisesta konsistorissa on 
paikallaan. 
 
Tatte kannattaa provostin ja vararehtoreiden asemaa koskevaa ehdotusta. Provostin tehtävät, 
vastuut ja asema suhteessa muihin toimielimiin ovat nykykäytännössä epäselviä. Provostin 
tehtäviä ei ole kuvattu johtosäännössä tai muualla selkeästi. Johtosäännön 7 §:n kirjaus on 
lavea. Provostin tehtävää tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina tulisi kirkastaa. 
Työryhmän ehdotuksen mukaisesti kirjaus provostin toimimisesta konsistorin puheenjohtajana 
tulisi poistaa johtosäännöstä.  
 
Provostin ja vararehtoreiden keskinäistä työnjakoa tulee selkeyttää. Johtosäännön 8 §:n 
mukaista rehtorin päätöstä vararehtorien keskinäisestä työnjaosta ei ole. Päätöksen avulla 
voitaisiin selkeyttää vararehtorien tehtäviä ja vastuita, myös suhteessa provostiin. 
 
Tatte kannattaa dekaanin valintaa koskevia ehdotuksia.  
 
Tatte kannattaa tiedekuntaneuvostojen toimintaa koskevia ehdotuksia yliopiston toiminnan ja 
talouden suunnittelua ja professorinimityksiä koskien. Tiedekuntaneuvostoa tulisi kuitenkin 
kuulla paitsi professorinimityksissä, myös tutkimusjohtajien ja kolmannen portaan 
rekrytoinneissa. Johtosäännön 16 §:n 6 ja 7 mom. käsittelevät näitä yliopiston tutkimus- ja 
koulutustoiminnan kannalta keskeisiä kolmannen ja neljännen uraportaan henkilöstövalintoja 
vaatimuksineen. Tiedekuntaneuvoston olisi luontevaa osallistua molempiin. 
 
Tatte kannattaa ehdotusta tiedekuntaneuvostojen koon harkinnanvaraisuudesta. 
Huomautettakoon, että yliopiston johtosäännön 15 § 5 mom. mahdollistaa nykyiselläänkin 
tiedekuntaneuvoston pienemmän koon: “Mikäli tiedekuntaneuvostossa on tiedekunnan koosta 
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tai muusta perustellusta syystä vähemmän kuin viisitoista (15) jäsentä, määrätään sen 
samansuhteisesta kokoonpanosta ja valinnasta tarkemmin rehtorin erillisellä ohjeella.” 
Tiedekuntaneuvostojen kokoa pohdittaessa olisi huomioitava pienten tiedekuntien rinnalla myös 
suuret tiedekunnat sekä se, missä vaiheessa läheisyysperiaatteen toteutuminen vaarantuu 
tiedekunnan suuruuden vuoksi. Suurissa tiedekunnissa voi syntyä riski jakolinjojen ja etupiirien 
kehittymiselle, mikä vaarantaa tiedekuntaneuvoston toiminnan. Olisi pohdittava, milloin 
tiedekunta on liian pieni, milloin liian suuri toimivaksi. Suurissa tiedekunnissa (kuten nykyinen 
ITC) voitaisiin harkita myös vahvempaa, läheisyysperiaatetta tukevaa paikallisen 
päätöksenteon mallia tiedekuntaneuvoston lisäksi (esim. yksikköneuvostot).  
 
Tatte suhtautuu varauksella työryhmän ehdotukseen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten 
ottamisesta tiedekuntaneuvostoihin. Ulkopuolisten jäsenten mahdollisuus saattaa vaarantaa 
edustuksellisen, yhteisön keskuudestaan valitseman päätöksentekoelimen riippumattomuuden 
ja toiminnan sekä aseman suhteessa valmisteleviin ja toimeenpaneviin toimijoihin. Riskejä 
syntyy myös tiedekuntaneuvoston tehtävien hoidossa kuten väitöskirjojen arvioinnissa sekä 
työryhmän ehdotuksiin lukeutuvissa tiedekuntaneuvoston kuulemisissa talouden ja toiminnan 
suunnitteluun sekä rekrytointeihin liittyen. Johtosäännön 15 § 6 mom. mahdollistaa 
nykyiselläänkin dekaanin nimeämän tiedekunnan neuvottelukunnan. Neuvottelukunta olisi yksi 
tapa varmistaa ulkoisten sidosryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ilman 
päätöksentekoelimen toimintaan vaikuttamista. Neuvottelukunnan tehtävät, vastuut ja toimivalta 
tulisi kuitenkin määrittää hyvin, jotta se olisi sidosryhmille kiinnostava ja merkityksellinen. Muita 
mahdollisuuksia ulkoisten sidosryhmien merkitykselliselle osallistumiselle ovat esim. dekaanin 
johtoryhmä sekä tutkimuksen ja koulutuksen ohjausryhmät tai tiedekunnissa toimivat 
suunnitteluryhmät. 
 
Tatte kannattaa työryhmän päätöksentekoelinten kokouskäytäntöjä sekä viestinnän ja 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä koskevia ehdotuksia. 
 
Työryhmän ehdotusten ja niitä koskevien kommenttien perusteella tehtävien toimenpiteiden 
jälkeen olisi tärkeää pohtia jatkossa, tulisiko yliopistoyhteisön edustus (erityisesti henkilöstön) 
yliopiston hallituksessa kirjata johtosääntöön. Tatte kannattaisi tällaista yksiselitteisen 
selventävää, yhteisöedustuksen sallivaa kirjausta. Nykyisellään kirjaukset eivät palvele 
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yliopiston itsehallinnon toteutumista ja tuottavat ristiriitoja, jotka resonoivat paitsi 
yliopistoyhteisössä, myös sen ulkopuolella. 
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Työryhmän ehdotukset ovat linjassa yliopistolain ja muun yliopistoa koskevan lainsäädännön 
kanssa, toisin kuin nykykäytännöt. Kannatan erityisesti hallituksen valintaa, konsistorin tehtäviä 
ja toimintaa sekä edustuksellisten elinten tasakolmikantaa koskevia ehdotuksia ja näkökulmia. 

  

Hienoa, että hallituksen nimeämisessä ja konsistorin tehtävien ja toiminnan määrittelyssä 
siirrytään demokraattiseen suuntaan.  
 
Hienoa, että ollaan siirtymässä takaisin tasakolmikannan suuntaan.  
 
Miksi yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä tulisi valita tiedekuntaneuvostoihin? Miten he 
osallistuvat esimerkiksi väitöskirjojen arviointiin ja muuhun akateemiseen työhön siten ettei 
tiedekuntaneuvoston riippumattomuus vaarannu? Voisiko sidosryhmäyhteistyön hoitaa 
tiedekuntien neuvottelukuntien kautta?  
 
Henkilöstön edustus hallituksessa tulisi kirjata johtosääntöön.  

Paula Rauhala  
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Tässä raportissa ei näy entisen Teknillisen yliopiston eli TTY:n enemmistön mielipide. TTY on 
ripoteltu viteen eri tiedekuntaan ja vain kahdessa niistä saa äänensä hyvin kuuluviin, eli ENS ja 
BEN. Kolmessa muussa teknillisen edustus on vähemmistönä tai ainakaan eivät saa ääntään 
kovin hyvin kuuluville. Työryhmässä oli yksi paikka yhteisesti ENS-BEN tiedekunnille, joten 
raportti on sen mukainen. Työryhmää hallitsi nykyisen TAU:n hallintoon kriittisesti suhtautuvat 
tahot, ja vieläpä mukana kaksi konsistorin jäsentä ehdottamassa konsistorille lisää valtaa. Toki 
raportissa oli muitakin asioita, mutta isoin osuus käytettiin hallituksen (4 sivua) ja konsistorin (2 
sivua) ruotimiseen. Itse TTY-taustaisena opin arvostamaan yliopistoyhteisöstä riippumatonta 
asiantuntevaa hallitusta, jolloin sisäpiirikiistat ja kotiinpäin vetäminen eivät kiusanneet 
hallitustoimintaa. 
 
Samoin pidän tärkeänä, että keskeiset hallintoelimet, eli hallitus, konsistori, ja hallituksen 
nimityskomitea ovat toisistaan riippumattomia, jottei valta pääse keskittymään liiaksi. Tällöin on 
parempi, ettei konsistorilla ole liikaa valtaa hallituksen ja nimityskomitean nimeämisessä. 
Samoin esittelijät pitäisi olla riippumattomia virkahenkilöitä samasta syystä. Nykyinen 
johtosääntö on hyvä. Itseasiassa lisäisin siihen rajoituksen, ettei hallitukseen voisi valita 
yliopiston sisäisiä jäseniä. Tai sitten sinne pitäisi saada edustus kaikilta kampuksilta (Kauppi, 
Hervanta, Keskusta), ja siitä seuraisi sitten sitä sisäpiirikiistaa ja omien alojen suosimista yms. 
hallitustyöskentelyä vaikeuttavaa politikointia. Sitä on nyt ihan riittävästi konsistorissa, niin ehkä 
se riittäisi. Ja provosti on sopiva henkilö johtamaan konsistoria samoin kuin dekaani johtaa 
tiedekuntaneuvostoja. En siis tue ehdotuksia 1. - 5. 
 
6. kohdassa halutaan vahvasti tasakolmikantaa konsistoriin. Itse en näe hyvänä, että opiskelijat 
äänestävät tiedeneuvoston valmistelemista asioista ja muista tutkimuksen linjauksista yms. 
sellaisista asioista, joista heillä ei ole vielä hyvää käsitystä. Opiskelijat saattavat myös olla 
alisteisessa asemassa opettajiin ja professoreihin nähden, joka voi näkyä päätöksenteossa. 
Toki on tärkeää, että opiskelijoiden kanta ja ääni tulee kuuluville heitä koskevissa asioissa. 
Minusta on tärkeää, että kaikki tieteenalat ja henkilöstöryhmät ovat edustettuna konsistorissa 
(myös eri alojen opiskelijat). Eri henkilöstöryhmät ovat hyvin eri lailla kiinnostuneita sisäisistä 
vaaleista ja niissä äänestämisestä, joten helposti täysin vapaassa vaalissa valta keskittyy SOC 
ja MAB tiedekunnille, jossa on sisäisestä politikoinnista kiinnostunutta henkilöstöä ja korkea 
äänestysprosentti. Jos jotain muutoksia tehdään, niin mielellään sellaisia, jotka takaavat kaikille 
yliopistoyhteisön osa-alueille edustuksen, olkoon sitten tasakolmikanta tai ei.  

Prof. Juha 
Toivonen, Fysiikan 
yksikkö, Fotoniikan 
tieteenala 
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Tiedekuntaneuvostot ja dekaanit toimivat mielestäni nyt oikein hyvin, enkä koe, että niihin tai 
niiden nimeämisiin pitäisi tehdä muutoksia.  
 
Raportin loppupuolella kohdissa 12. - 18. on ihan hyviä viestintään yms. liittyviä 
kehitysehdotuksia, ja niitä soisi toteutettavan. 
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Tampereen yliopiston hallitus on asettanut työryhmän arvioimaan yliopiston johto-säännön ja 
hallintomallin toimivuutta. Työryhmän raportista on pyydetty kommentte-ja yliopistoyhteisöltä. 
Kiitän hallitusta mahdollisuudesta kommentoida raporttia. 
 
Esitän seuraavassa raportista henkilökohtaisia näkemyksiäni, jotka perustuvat ko-kemukseeni 
työskentelystä yliopistoissa kolmessa eri maassa (Suomi, USA 1986-1992, Belgia 1993-1999) 
sekä tehtävistäni dekaanina Tampereen teknillisessä yli-opistossa (2000-2017) ja nyt uudessa 
Tampereen yliopistossa (2019-).  
 
 
Yleisiä näkökulmia 
 
Raportin keskeisimmät ehdotukset pyrkivät lisäämään konsistorin valtaa suhteessa muihin 
toimielimiin. Konsistori on monijäseninen, edustuksellinen elin, ja ehdotusten kantavana 
teemana on siis kaipuu malliin, jossa päätökset tehdään kollegiaalisesti yliopistoyhteisön 
sisällä. Tavoite on toki ylevä ja voi joissain tapauksissa johtaa toimi-vaan hallintoon. Mutta on 
aina parempi, että toimivan hallinnon takuuna on yhteisöstä riippumaton, monipuolista 
tieteellistä, taloudellista ja yhteiskunnallista osaamista omaava hallitus. 
 
Vaikka edustukselliseen demokratiaan perustuvalla päätöksenteolla on paikkansa myös 
yliopistojen hallinnossa, ei kaikkia päätöksiä pidä tehdä äänestämällä. Toimi-valle johdolle on 
jätettävä tilaa toteuttaa yliopiston strategiaa ja tarvittaessa se kantaa vastuun päätöksistään. 
Eikä demokraattinen prosessi välttämättä johda hyvien, yh-teisön parasta ajavien johtajien 
valintaan tai muutenkaan hyviin päätöksiin, tästä his-toriassa on runsaasti esimerkkejä. 
 
Yliopistomaailmassa edustuksellista päätöksentekoa korostava malli sisältää riskejä, joista 
keskeisimpiä ovat: 
 
1) Suuri osa henkilöstöstä haluaa keskittyä omaan tutkimukseensa ja opetukseensa eikä aina 
ehdi perehtyä syvällisesti valintatilanteiden taustoihin ja seuraamuksiin. Tällöin äänekkäimmillä 
ehdokkailla on suuri mahdollisuus huudattaa itsensä kes-keisiin tehtäviin. Yliopistoista löytyy 
lukuisia esimerkkejä siitä, miten nämä henki-löt keskittyvät valintansa jälkeen omien ja 
lähipiirinsä etujen ajamiseen. 

Martti Kauranen 
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2) Kollegiaaliset henkilövalinnat johtavat helposti edunvalvontaryhmien syntymi-seen. Tilanne, 
jossa yliopiston johtoryhmä keskittyisi tiedekuntien väliseen re-surssikilpailuun, halvaannuttaisi 
johtoryhmän työskentelyn ja vaikeuttaisi yliopisto kehittämistä kokonaisuutena. Sama koske 
hallitusta, jossa yhteisön sisäisten jä-senten edustus on vahva. 
 
3) Edunvalvonta johtaa siiloutumiseen ja koulukuntien väliseen kilpailuun resursseis-ta. Tällöin 
henkilövalintoja pyritään järjestelemään sisäsiittoisesti ilman laaja-alaisia ja reiluja 
valintaprosesseja. Itse olen seurannut tällaisia menettelytapoja kahdessa eri maassa. 
 
4) Kollegiaalinen päätöksenteko johtaa yliopiston sisäänpäin kääntymiseen. Yliopis-tomme 
strategisena tavoitteena on kansainvälistyminen entistä enemmän. Toi-vonkin, että saisimme 
mukaan keskeisiin rooleihin eri tasoilla entistä enemmän ulkomaalaisia osaajia. Hallitustasolla 
tämä voisi toteutua vähitellen luonnollisen kierron kautta. 
 
5) Jos edustuksellisten elinten valta kasvaa, miten ja kenelle ne vastaavat päätök-sistään? 
 
 
Työryhmän muodostaminen ja raportin kommentointi 
 
Raportissa tuodaan esille toive asioiden läpinäkyvästä ja läheisyysperiaatetta kun-nioittavasta 
valmistelusta. Työryhmän valmistelu ei ollut läpinäkyvää eikä sen lopulli-nen koostumus edusta 
tasapuolisesti yhteisön erilaisia näkemyksiä. Lisäksi raportis-sa esitetään toive riittävästä ajasta 
antaa lausuntoja. Tiedekuntaneuvostoille jäi alle kaksi päivää aikaa lausuntojensa 
kirjoittamiselle. 
 
Kannanotot ehdotuksiin (E) 
 
E1: Nykyinen sääntö, että konsistorin on hyväksyttävä nimityskomitean ehdotus hal-lituksen 
jäsenistä kokonaisuutena, perustuu nähdäkseni siihen, että nimityskomitea ottaa huomioon 
hallituksen tasapainoisen ja kattavan koostumuksen. Jos konsistori saa poimia mieleisiään 
hallituksen jäseniä yksitellen, hallituksen koostumus saattaa vinoutua yliopiston kokonaisedun 
vastaiseksi. 
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E2: Yliopiston perustamiseen säätiöyliopistona liittyy perustajille tehtyjä sitoumuksia. Siksi 
perustajien on itse voitava nimittää edustajansa nimityskomiteaan. 
 
E3: Konsistori ja tiedekuntaneuvostot ovat yliopistolain mukaisia monijäsenisiä hallin-toelimiä. 
Lain mukaan tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani riippu-matta dekaanin 
valintatavasta. Tämän analogian mukaisesti provosti voi hyvin toimia konsistorin 
puheenjohtajana. Ratkaisu luo luontevan linkin toimivan johdon ja konsis-torin välille. 
 
E4: Päättävistä elimistä riippumattomat näkökulmat ovat arvokkaita valmistelutyös-sä. Jos tämä 
muutos tehdään, nimityskomitea on suljettava tämän mahdollisuuden ulkopuolelle, kuten 
pysyvät neuvostot. Olisi hyvän hallinnon vastaista, että konsistori voisi nimittää jäseniään 
valmistelemaan esitystä, jonka konsistori hyväksyy. 
 
E5: Kokousvalmistelija toimii myös esittelijänä ja toimii joidenkin asioiden suhteen 
virkavastuulla. Riippumattomuus päättävästä elimestä takaa tasapainoisen asioiden valmistelun 
ja käsittelyn sekä yhteyden toimivaan johtoon. 
 
E6: Konsistorin kokoonpanoa voidaan muokata, kunhan varmistetaan, että päätök-sentekoon 
osallistuvat vain ne, joilla on riittävä asiantuntemus. 
 
E7: Tässä tavoitellaan parannusta nykytilaan, mutta ehdotus on jäsentymätön. Ehdo-tusta 
seuraava osa avaa tahtotilaa paremmin. Olisi hyvä, että provosti ja vararehtorit voisivat 
keskittyä akateemisiin asioihin ja vapautettaisiin hallinnollisista tehtävistä, joista vastaisi esim. 
hallintojohtaja. 
 
E8 ja E9: Johtamisjärjestelmän kannalta on tärkeää, että dekaanilla on rehtorin luot-tamus. 
Rehtorin on siksi voitava valita dekaanit viime kädessä itse. Tehtävien täy-tössä voidaan 
käyttää avointa hakua, mutta on voitava käyttää myös luottamuksel-lista head hunting -
menettelyä parhaiden ehdokkaiden löytämiseksi. Kollegiaalinen, tiedekuntaneuvoston roolia 
korostava päätöksenteko voi johtaa raportissakin riskinä kuvattuihin sisäpiirin järjestelyihin. 
Yliopiston kannalta on vaarallista, jos dekaaniksi valitaan tiedekunnan tai sen pienemmän 
sidosryhmän edunvalvoja. 
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E10: Tämä voi toteutua jo nykyisen johtosäännön puitteissa. Lopullisen päätösvallan toiminta- 
ja taloussuunnitelmasta on oltava dekaanilla, koska hänellä on vastuu tie-dekunnan 
toiminnasta.  
 
E11: Ehdotus perustuu väärään tulkintaan nykyisestä menettelystä. Ehdotuksen rek-
rytoinneista tekee sitä varten perustettu työryhmä. Menettelytapa toimii hyvin ja ta-kaa laaja-
alaisen ja avoimen rekrytointiprosessin, jonka johdosta oma tiedekuntani on onnistunut 
rekrytoimaan kansainvälisiä huippuja tenure-track -tehtäviin. On toki mahdollista keskustella 
työryhmän kokoonpanosta tiedekuntaneuvostossa, mutta dekaanin tulee säilyä 
kokoonpanoesityksen tekijänä. Tiedekuntaneuvoston roolin ko-rostaminen voi johtaa 
sisäsiittoisuuteen ja koulukuntien edunvalvontaan. Dekaanin on myös huolehdittava siitä, että 
rekrytointiprosessin vaiheisiin eivät osallistu esteelli-set henkilöt. 
 
E12: Ei huomautettavaa. 
 
E13: Ei huomautettavaa. En myöskään tiedä, että tässä olisi ollut merkittäviä ongel-mia. Tiukat 
aikataulut perustuvat usein ulkoisiin toimeksiantoihin. 
 
E14: Ei huomautettavaa. 
 
E15 ja E16: En näe ongelmia nykytilassa. Osallistavaa tarjontaa on jo niin paljon, että 
henkilöstön aika ei tahdo riittää. Osallistumisen valmisteluun ei tarvitse merkitä itselle mieleistä 
päätöstä. 
  
E17: Ei huomautettavaa. Hyvä ehdotus. 
 
E18: Ei huomautettavaa tarpeesta riittävän pitkiin lausuntoaikoihin. Täs-säkin rajoittavana 
tekijänä ovat usein ulkoiset aikataulut. Oikeuden lausua ei tarvitse merkitä itselle mieleistä 
päätöstä. 
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Kannatan varauksetta työryhmän ehdotuksia hallituksen nimeämisessä sekä konsistorin 
tehtävissä ja toiminnassa. 
 
Yliopiston kaikissa edustuksellisissa toimielimissä tulisi olla käytössä tasakolmikanta, ja 
työryhmän ehdotus keskiryhmien ja opiskelijoiden edustuksen kasvattamisesta konsistorissa on 
oikea. 
 
Kannatan dekaanin valintaa koskevia ehdotuksia ja tiedekuntaneuvoston päätösvallan 
lisäämistä (kolmikantaedustuksen mukaisesti).   

Veli-Matti Värri 
 

Työryhmän työskentely on selvästi ollut todella onnistunutta, ja lopputulos on jokaisen kohdan 
osalta tasapainoinen kompromissi. Kannatan kaikkia työryhmän ehdotuksia. Ihanteellinen tulos 
olisi painottanut kuitenkin vielä enemmän yliopistodemokratiaa ensisijaisesti kolmikantaisena 
yliopistoväen edustuksena sekä tieteen ja korkeimman opetuksen jatkuvuuden, luotettavuuden 
ja puolueettomuuden ehtona. Aivan valtaosa yliopistomme rahoituksesta tulee edelleen 
verorahoista, ja siksi johtamisjärjestelmän tulisi käytännössä vastata julkisyhteisöllisten 
yliopistojen johtamisjärjestelmää.  

FT, dosentti Maria 
Mäkelä, yleisen 
kirjallisuustieteen 
yliopistonlehtori 

 

Työryhmän esitys kiteytyy konsistorin vallan kasvattamiseen entisestään ilman ainuttakaan 
kytkentää vastuuseen. Miksi akateeminen hallitus koostuu sisäisistä jäsenistä? Johtaako 
tieteen ja koulutuksen kehittäminen suljettuna ja ulkopuolisilta näkemyksistä vapaana 
edistykseen ja taantumiseen? Uskon, että jokaisen tieteen ja koulutuksen todellisen 
asiantuntijan vastaus näihin kysymyksiin on itsestään selvä. Esitän konsistoriin nimettäväksi 
ulkopuolisia jäseniä ihan samalla logiikalla kuin hallitukseen on vaadittu sisäisiä jäseniä. 
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Kannatan varauksetta työryhmän ehdotuksia hallituksen nimeämisessä sekä konsistorin 
tehtävissä ja toiminnassa. Näiden ehdotusten toteuttaminen on erityisen tärkeää yliopiston 
toiminnan kannalta.  
 
Konsistorin valtaa ei tule kaventaa lakiin kirjattuja rajoituksia enempää, ei hallituksen valinnassa 
tai muutenkaan. Nykyinen hallituksen jäsenten valintamenettely on kestämätön.  
 
Yliopiston edustuksellisissa toimielimissä tulisi olla käytössä tasakolmikanta. Kannatan 
työryhmän ehdotusta keskiryhmien ja opiskelijoiden edustuksen kasvattamisesta konsistorissa. 
 
Kannatan tiedekuntaneuvostojen toimintaa koskevia ehdotuksia yliopiston toiminnan ja 
talouden suunnittelua ja professorinimityksiä koskien. 

  

Nyt kommentoitavana oleva johtamisjärjestelmää kritisoiva raportti on yhden pienen mutta 
äänekkään ryhmän näkemys asiasta. Itse TTY:n erinomaisen sujuvan johtamishistorian tuntien 
en koe tällaista esitettyä muutosesitystä TUNIn yhteiseksi ääneksi, vaan todellakin pienen 
ryhmän omaksi agendaksi. Nyt TUNI on saatu käyntiin, ja on syytä antaa johtamisjärjestelmien 
pysyä muuttumattomina useiden vuosien ajan. Vasta sen jälkeen näemme onko muutoksille 
todellista tarvetta. 
  

Sami Pajunen, 
Professori. BEN-
tiedekunta 
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Valitsin yliopiston työpaikakseni, koska halusin kehittyä tutkijana ja opettajana. Näissä 
tehtävissä menestys on ollut palkitsevaa. Uudessa yliopistossa tämä ei enää riitä, vaan 
merkittävästi työaikaa edellytetään käytettäväksi yliopistopolitiikkaan. Näin voisi päätellä siitä, 
että eräät tahot esiintyessään yhteisön äänenä kertovat kuulleensa ja ottaneensa huomioon 
myös minun näkemykseni (siis minulta kysymättä). En kuitenkaan halua, että demokratia on 
yliopiston pääsana vaan sen tulee olla opetuksen ja tutkimuksen korkea taso. Tämän vuoksi 
kaikki ehdotukset konsistorin vallan kasvattamiseksi ovat vastoin yliopiston etua. Konsistori 
tarvitsee myös yliopiston ulkopuolisia jäseniä.  
 
Erilaisista demokratiakokeiluista suomalaisessa koulutus- ja tutkimusmaailmassa on 
kokemuksia, joista tulisi ottaa oppia. Näyttävimmät niistä olivat vaatimus mies ja ääni-
periaatteeseen sekä teiniliiton toiminta ja tuho. Molemmissa hankkeissa ajetut tavoitteet 
epärealistisina jäivät toteutumatta. Ainoa yhteiskuntaan merkittävästi vaikuttava tuotos oli, että 
molemmissa kokeiluissa mukana olleet puoluekantaan katsomatta päätyivät valtakunnan 
politiikan kermaan vuosikymmeniksi. Onko "vanhan valtauksen" kaltainen "uuden valtaus"-
politiikka ja siinä yliopistoaktiivien kouliintuminen poliittisiin tehtäviin yliopiston tieteen ja 
koulutuksen uhraamisen arvoinen sijoitus.   

  



79 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Raportissa esitetyt muutosehdotukset Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmään ja 
johtosääntöön ovat tärkeitä ja pääosin kannatettavia. Keskeinen ongelma nykyisessä 
johtamisjärjestelmässä on sen epädemokraattisuus, jossa yliopiston henkilökunta ei pysty 
vaikuttaamaan riittävällä tavalla yliopistossa tehtäviin päätöksiin. Aiemmassa Tampereen 
teknillisessä yliopistossa on tullut esiin monia ongelmia tämän nykyisen tyyppisen 
johtamisjärjestelmän seurauksena. Esimerkiksi professoreita irtisanottiin kevyin perustein ja 
tutkimusalueita lakkautettiin ja alasajaettiin, vaikka niillä on selkeä yhteiskunnallinen tarve ja 
osaaminen on ollut korkeatasoista. Monet näistä päätöksistä ovat osoittautuneet myöhemmin 
virheellisiksi. Henkilökunnalla tulee olla parempi mahdollisuus vaikuttaa tällaisissa tilanteissa 
johdon tekemiin päätöksiin. Lisäksi päätösten valmistelun ja niihin liityvien perustelujen täytyy 
olla objektiivisia, tasapuolisia ja läpinäkyviä. Valitettavasti Tampereen teknillisessä yliopistossa 
nykyisen tyyppisen johtamisjärjestelmän aikana näin ei ole ollut ja se on synnyttänyt syvää 
epäluottamusta johdon ja henkilökunnan välille.  
 
Raportissa on esitetty monia erittäin hyviä parannusehdotuksia Tampereen yliopiston 
johtamisjärjestelmän muuttamiseksi. Nostan tässä esiin vain pari kohtaa, joita pitäisi 
ehdotuksissa harkita vielä uudelleen. 
 
Raportissa ehdotetaan, että vastuu hallinnon kokonaisuudesta ja yhteensovittamisesta 
vastuutettaisiin yhdelle hallintojohtajan tapaiselle taholle. Tampereen teknillisellä yliopistolla on 
ollut huonoja kokemuksia tällaisesta mallista, jossa hallintojohtajalle on keskittynyt paljon 
valtaa. Sen vuoksi tähän pitäisi luoda malli, jossa tätä riskiä ei ole olemassa. 
 
Konsistorissa tulisi mielestäni olla jatkossakin professorien lievä yliedustus juuri niistä syistä, 
jotka on tuotu raportissa esiin. Professorit ovat kuitenkin keskeisesti vastuussa yliopiston 
päätehtävistä eli opetuksesta ja tutkimuksesta. 
 
Muilta osin raportissa esitetyt muutosehdotukset ovat hyviä ja tärkeitä.  

  

Nykyinen johtosääntö on varsin hyvä ja sen kanssa voitaisiin varmasti toimia jatkossakin. Tämä 
näkyy mielestäni myös työryhmän raportissa. Suurin ongelma Tampereen yliopiston johdossa 
on se, että kuunnellaan mielummin muutamaa Suomen Kuvalehdessä haastateltua, poliittista 
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uraansa tekevää kovaäänistä tutkijaa kuin keskitytään nykyisen johtosäännön pohjalta 
tieteelliseen työhön ja opetukseen. 

On hyvä, että yliopiston johto rekrytoidaan siten, että johtajat voivat keskittyä johtamiseen, eikä 
siis tehdä opetusta ja tutkimusta toisella kädellä (dekaanit). Toisaalta yliopisto ei toimi kuten 
yritys. Yritystoiminnasta tutunlaisen ajattelutavan istuttamisessa on myös epäonnistuttu, joihin 
virheisiin henkilöstö on aivan oikein reagoinut. 
 
Kuten mediastakin olemme voineet yhdistymisen jälkeen lukea, henkilöstö on ollut huolissaan 
oman vaikutusvaltansa vähenemisestä johdossa ja hallinnossa. Ollaan erityisesti oltu 
peloissaan, että elinkeinoelämä ja yritykset vaikuttavat liikaa. Minusta asia on niin, että 
huolestuneet tahot eivät ole niinkään olleet huolissaan demokratian toteutumisesta, kuin omien 
vaikutusmahdollisuuksiensa vähenemisestä. Pitäisi siis huolehtia, että myös Hervannan 
kampuksen etu otetaan huomioon päätöksenteossa, sikälikin kun sen insinöörivaltainen 
henkilöstö tapaa kokea hallinnon enemmän byrokraattisena rasitteena kuin mahdollisuutena 
vaikuttaa. 

  

Yliopistodemokratiaa ja yliopiston autonomiaa on vahvistettava. Olen samaa mieltä TATTEn 
kannanoton (https://tieteentekijat.fi/tatten-kommentit-tampereen-yliopiston-johtamisjarjestelmaa-
ja-johtosaannon-toimivuutta-tarkastelevan-tyoryhman-raporttiin/) kanssa. 

Eeva Leskinen 
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Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto keskusteli kokouksessaan 18.11.2020 
Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevasta raportista ja siinä 
esitetyistä ehdotuksista. 
  
Tiedekuntaneuvosto kiittää työryhmää hyvästä työstä ja selkeistä, sisällöllisesti 
oikeansuuntaisista, yliopistodemokratiaa lisäävistä kehittämisehdotuksista. 
  
Tiedekuntaneuvoston aseman selkiyttäminen ja vahvistaminen yliopiston 
päätöksentekoprosesseissa on kannatettavaa, samoin siirtyminen kohti tasakolmikantaa 
tiedekuntaneuvoston ohella myös muissa yliopistoyhteisöä edustavissa toimielimissä. 

 
Yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto 

Mielestäni tiedekuntaneuvoston rooli rekrytoinneissa pitäisi olla enemmänkin strateginen ja 
henkilöstösuunnitteluun keskittyvä. Yksittäisten rekrytointien käsittely tiedekuntaneuvostossa 
hidastaa prosessia huomattavasti ja oman kokemukseni mukaan jäsenet eivät koe tässä 
lisäarvoa, koska luottavat valmisteluryhmän tekemään perusteelliseen työhön. Toisaalta olen 
myös kuullut kommetteja siitä, että joissain tapauksissa ehkä liikaakin halutaan puuttua oman 
tieteenalan ja yhteisön näkökulmasta valintaan ja asian eteneminen voi pahimmassa 
tapauksessa hidastua merkittävästi. Tenure track rekrytoinnit ovat hakijan näkökulmasta pitkiä 
prosesseja ja niiden sujuvoittamiseen pitäisi panostaa pitäen tietysti mielessä lakien 
noudattaminen ja avoimuus. 
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Pidämme Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän 
raporttia ehdotuksineen (1-18) kokonaisuudessaan kannatettavana. Erityisesti haluamme 
nostaa siitä esiin seuraavat asiat:  
 
Kannatamme: Päätöksentekoa on pyrittävä rakentamaan läheisyysperiaatteen pohjalta, eli 
päätöksiä tulee valmistella tasolla, millä on paras käytännön asiantuntemus. Toimivan 
kokonaisuuden puitteissa on saatava yhteisön osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla 
käyttöön sekä huolehdittava siitä, että yhteisö kokee osallistuvansa, eikä vain joutuvansa 
osallistetuksi. 
 
Yhtenä keskeisenä tavoitteena on rakentaa vahvempaa luottamusta yliopistossa, sekä  
pystysuoraan johtajien ja muiden yliopistolaisten välillä, että vaakasuoraan eri kampusten,  
yhteisöjen ja toimijoiden välille.  
 
Työryhmän raportissa todetaan, että Sujuva johtamisjärjestelmä jakaa valtaa, selkeyttää 
vastuuta ja vahvistaa uudistuskykyä.   
 
Edellisiin kohtiin liittyen toteamme, että demokratian lisääminen on ehdoton edellytys 
luottamuksen syntymiseksi. Demokratia – eli se, että valtaa jaetaan eri ryhmien kesken, vastuut 
ovat selkeitä ja läpinäkyviä, sekä se, että päätöksentekoon pääsevät osallistumaan eri tahot, 
joita päätettävät asiat myös koskevat – on myös edellytys raportissa mainitulle 
uudistumiskyvylle. Työyhteisön jäsenten on voitava osallistua päätöksentekoon prosessien eri 
vaiheissa, ja päätöksentekoprosessin avoimuus ja läpinäkyvyys alusta lähtien on edellytys 
osallisuuden ja luottamuksen rakentumiselle.  
 
Työryhmän lausunnossa tuotiin esille tarve yhteisön osallistumisesta ja konsistorin roolin 
vahvistamisesta hallitusta valittaessa. Työryhmän hallituksen valinnasta tehty ehdotus: 
Konsistori on vapaa valitsemaan hallituksen jäsenet ilman muita rajoituksia kuin mitä laista 
seuraa. Kannatamme yhteisön ja konsistorin roolin vahvistamista ja työryhmän ehdotusta. On 
vaikea ymmärtää, miksi hallituksen valinta ei tapahtuisi näin. Muunlainen toiminta ei kasvata 
luottamusta eikä lisää demokratiaa, vaan päinvastoin heikentää niitä.  
 

 
Gerontologian ryhmä 
(SOC) 
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Konsistorin tehtävät ja toiminta: Ensinnäkin, kannattamme ehdotusta, että konsistori valitsee 
jatkossa puheenjohtajansa keskuudestaan ja provosti toimii konsistorin pääesittelijänä. On 
todennäköistä, että provostin toimiminen puheenjohtajana sitoo konsistorin päätöksentekoa 
liikaa operatiivisen johdon tahtoon ainakin joissain tilanteissa. On myös kysyttävä, miksi 
provostin pitäisi olla konsistorin puheenjohtaja, kun yliopistolaki ei määrittele tällaista järjestelyä. 
Provostin läheinen yhteistyö konsistorin kanssa jatkuu, kun hän toimii esittelijänä. Toisekseen 
kannattamme ehdotusta Kasvatetaan keskiryhmien ja opiskelijoiden osuutta konsistorin 
kokoonpanossa. Perustelu kokoonpanon epätasapainon puolesta, eli professorien ajatellaan 
edustavan korkeinta akateemista osaamista ja ovat kaikkein syvällisimmin sitoutuneita 
yliopistoon, ei ole tätä päivää minkä pitäisi olla selviö, kun katsoo yliopiston 
henkilöstöpolitiikkaa. Argumentti kuulostaa jopa jossain määrin elitistiseltä. Jos on niin, että 
professorit ovat syvällisimmin sitoutuneita yliopistoon, sen ei pitäisi estää muiden ryhmien 
sitouttamista, vaan päinvastoin muidenkin ryhmien kuin professorien sitouttaminen yliopistoon 
pitäisi olla keskeinen tavoite.  
 
Provostin roolin selkeyttäminen: kannatetaan ehdotusta.  
 
Dekaanin valinta: Kannattamme lämpimästi ehdotuksia 8 ja 9. Seisomme myös tämän takana: 
Rekrytointiprosessin tulee olla hyvän hallinnon mukaisesti avoin, tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta tukeva ja ammattimainen ja sen tulee perustua kandidaattien ansioiden 
arviointiin eikä perustua sisäpiirin sopimiin järjestelyihin. Jälkimmäinen tapa edustaa huonoa 
johtamista, eikä sovi mitenkään demokraattisen sivistysyliopiston toimintaan. 
 
Tiedekuntaneuvosto: Kannatamme tiedekuntaneuvoston toimivallan laajentamista; 
kumileimasimena toimiminen on hyödytöntä. Kannatamme ehdotusta: 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. Nimitysvallan keskittyminen liian pienelle joukolle on 
haitallista ja voi johtaa jopa toimimattomiin valintoihin, kun päätöksenteko ei perustu riittävän 
laajaan tieteenalan ja oppiaineen sekä käytännön asiantuntemukseen.  
 
Työryhmän lausunnossa nostetaan esille myös ongelmallisia kohteita viestinnässä ja toiminnan 
läpinäkyvyydessä. Työryhmä huomauttaa, että Näillä voitaneen nähdä olevan merkitystä 
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strategian toimeenpanon osalta siten, että priorisoimalla, yhteisön laajalla osallistumisella ja 
yhdessä tekemällä, voidaan strategisia tavoitteita saavuttaa vaikuttavammin ja laajemmin. 
Näillä tekijöillä on myös selkeä vaikutus strategian ytimessä olevaan henkilöstön hyvinvointiin. 
Olemme samaa mieltä, että sekä strategian tehokkaan toteuttamisen että henkilöstön 
hyvinvoinnin kannalta viestinnän ja päätöksenteon avoimuus on erittäin tärkeää.  
 
Työryhmä kiinnittää huomiota myös siihen, miten yliopistossa voidaan parantaa yhteishenkeä ja 
lisätä vuorovaikutuksen toimivuutta, josta lausutaan:  
Luottamuksen rakentamiseksi toimijoiden välisen vuorovaikutuksen toimivuus on olennainen 
tekijä johtamisjärjestelmässä. Tältä osin monet kokevat puutteita. Avoin viestintä ja toimiva 
vuorovaikutus ovat olennainen osa hyvän yhteishengen rakentamista. Viestinnän, tietojenjaon, 
päätöksenteon ja valmistelun avoimuuteen on panostettava. Keskeisten yliopiston johtamiseen 
liittyvien dokumenttien (ml. vaalisääntö) helposti saatavilla oleminen on tärkeää. Parannukset 
ovat omiaan lisäämään yliopistossa vallitsevaa yhteishenkeä. 
 
Olemme samaa mieltä, että vaikka yhteishenkeä on vaikea määritellä ja mitata, todellisen 
yhteishengen luominen on tärkeä tavoite. Avoin viestintä ja päätöksenteon ja valmistelun 
avoimuus ovat keskeinen osa hyvän yhteishengen ja luottamuksen syntymistä.  
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TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Tampereen ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta kommentoida työryhmän raporttia, joka 
tarkastelee yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta sekä kehittämistarpeita 
yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tampereen ylioppilaskunta, myöhemmin 
TREY, käy lausunnossaan läpi työryhmän nostamat ehdotukset sekä tuo esiin asioita, joista 
työryhmällä ei ole ollut ehdotusta. TREY kiittää työryhmää ja sen puheenjohtajaa tärkeästä ja 
vaativasta työstään yliopistoyhteisölle merkittävässä asiassa. Laaja-alainen raportti kuvaa 
moninaisesti niitä keskeisiä asioita, joita Tampereen yliopiston johtamisessa on tarkasteltava 
uudelleen.  
 
TREYn kommentti nojaa siihen näkemykseen, että tamperelainen säätiöyliopisto ei ole valmis, 
vaan se muodostuu jatkuvan yhteistyön ja keskustelun kautta. Yliopisto ei ole mitään ilman 
yliopistoyhteisöä. Me vaadimme, että yliopiston johtamisjärjestelmä ja johtosääntö huomioi 
yhteisön. Nyt on aika uudistaa johtosääntöä ennakkoluulottomasti. Me vaadimme huolellista ja 
avointa prosessia, johon jokainen yliopistoyhteisön toimija pääsee samanarvoisesti 
osallistumaan. Meidän opiskelijoiden näkökulmasta yliopiston johtamista on tarkasteltava 
erityisesti johtamisen, julkisuuden, kielen, läheisyysperiaatteen, yhteisön osallistumisen, 
yliopiston hallituksen ja sen valinnan kautta. 
 
Tässä lomakkeessa TREYn lausunto on jätetty useammassa osassa kommentointilomakkeen 
rajoitetusta merkkimäärästä johtuen. TREYn koko lausuntoon voi tutustua osoitteessa: 
tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
MITÄ TYÖRYHMÄN RAPORTISTA PUUTTUU? 
 
Edellä mainittujen huomioiden lisäksi seuraavat asiat ovat TREYn mielestä tarkastelua 
tarvitsevia asioita:  
 
1.Konsistorin alaisten neuvostojen on oltava tasakolmikantaisia.  
2.Rehtorin johtoryhmä on oltava tasakolmikantainen. 

Ville Jäppinen Tampereen 
ylioppilaskunta 
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3.Yliopiston hallituksen päätösvaltaan kuuluvissa akateemisissa asioissa kuullaan konsistoria 
ennen päätöstä. Ei tarvitse uutta lainsäädäntöä. 
4.Sekä kansainväliset opiskelijat että henkilöstö voivat osallistua päätöksentekoon kaikilla 
hallinnon tasoilla myös englanniksi. 
5.Yliopistoyhteisön jäsenillä on oltava aloiteoikeus. 
6.Rehtorin valinnassa käytettävät asiakirjojen on oltava julkisia, päätöksenteossa käytettävien 
aineistojen on oltava julkisia sekä yliopistoyhteisön käytössä. 
7.Yliopiston hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa käytettyjen asiakirjojen on oltava 
julkisia ja yliopistoyhteisön käytettävissä. 
8.Operatiivisen johdon valintaprosesissa yliopiston hallitus käyttää apunaan nimitystoimikuntia, 
joissa on oltava opiskelijoiden ja henkilöstön edustus. 
9.Hallituksen jäsenten toimikausia pidennetään, jotta nimityskierroksia ei käydä vuosittain. 
10.Yliopiston hallituksella on oltava vuosikello, josta ilmenee eri toimielinten väliset keskustelut 
ja kuulemiset yliopistoyhteisön kanssa. 
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TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Ylimmän johdon valinta ja asema: Hallituksen valinta  
 
TREY kiittää työryhmää siitä, että se on tunnistanut työssään ylimpään johtoon, sen valintaan ja 
asemaan liittyviä haasteita.  
 
Ehdotusta 1 TREY pitää tärkeänä periaatteena hallituksen jäsenten valitsemisessa ja kannattaa 
yliopiston johtosäännön 11 §:n 5 momentin uudelleentarkastelua. TREY vaatii, että yliopiston 
hallituksen valinnassa konsistorilla on valta päättää hallituksen nimittämisen tavasta. Siksi 
TREY vaatii, että johtosäännössä päätetään yliopiston hallituksen valinnasta, toimikausista ja 
periaatteista nykyisen korkeakoulusäätiön sääntöjen sijaan. Yliopistoyhteisöllä tulee olla 
päätösvalta hallituksen valintaprosessista ja kelpoisuudesta yliopistolain reunaehtojen 
mukaisesti.  
 
Perustelu TREYn vaatimukseen nousee lakiasiantuntijoiden lausunnoista ennen nykyistä 
johtosääntöä, jossa  professori emeritus Kaarlo Tuori 18.2.2017 lausunnossaan nostaa esiin 
säätiön sääntöjen ja johtosäännön suhteesta seuraavaa:  
 
“Samoin on perusteltua katsoa, että kun perustuslain itsehallintosäännös tukee hallituksen 
päättämän johtosäännön kompetenssia, pääsääntönä tulee olla, että yliopistolakia täydentävät 
määräykset annetaan johtosäännössä eikä säätiön säännöillä. Säätiön säännöillä määrätään 
säätiön hallinnosta ja yliopiston hallinnosta vain, jos laki tähän erikseen valtuuttaa. 
Yliopistolaissa on ainoastaan yksi tälläinen valtuutus, joka koskee menettelyä, jota 
noudattamalla perustajat asettavat ehdokkaansa yliopiston hallitukseen (24.3 §). Poikkeuksen 
selittää se, että ehdokkaiden asettamisessa on todella kyse säätiön perustajien 
tahdonilmaisusta.”  
 
Lisäksi perustamme TREYn näkemyksen asiantuntijalausuntoon, joka on annettu nykyisen 
johtosäännön hyväksymisen jälkeen eli hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään 1.3.2018 
lausuntoon, jossa johtosäännön ja säätiön sääntöjen suhteesta ja hallinnon järjestämisestä 
sanotaan seuraavaa: 
 

Ville Jäppinen Tampereen 
ylioppilaskunta 
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“Eduskunnan hyväksymien täsmennysten peruslähtökohtana on, että säätiöyliopiston 
itsehallinnon turvaamiseksi yliopistolakia sovelletaan ensisijaisena säädöksenä säätiöyliopiston 
toimintaa ja hallintoon. Säätiölaki ja säätiön säännöt tulevat säätiöyliopiston toiminnassa 
sovellettaviksi vain siltä osin kuin ne ovat sopusoinussa yliopistolain ja yliopistolailla 
konkretisoituvan yliopistojen itsehallinnon kanssa.” 
 
“Yliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään yliopistolain 28 §:n mukaan 
yliopiston johtosäännössä ja muissa vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä. Myös 
säätiöyliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään siten yliopistolain nojalla ja 
puitteissa säätiöyliopiston johtosäännössä.” 
 
Lausuntoihin vedoten TREY esittää, että säätiön sääntöihin jätetään menettelyt perustajien 
ehdokkaiden asettamisesta yliopiston hallitukseen.  Näin ollen nimityskomitean työskentelystä, 
hallituksen toimikausista ja puheenjohtajan valinnasta tulee määrätä tarkemmin yliopiston 
johtosäännössä, josta päättäminen kuuluu perustuslain 123 §:n turvaaman itsehallinnon piiriin.  
 
TREY kannattaa työryhmän ehdotusta 2. Konsistorilla tulee olla valta päättää hallituksen 
jäsenten valmistelun menettelyistä sen mukaan mitä laissa ja säädöksissä määrätään. 
Johtosääntö ei kuitenkaan saa rajoittaa konsistorin yliopistolain mukaista oikeutta nimittää 
yliopiston hallituksen jäsenet. Konsistorin on huolehdittava, että valitsemat jäsenet täyttävät 
yliopistolain säätämät edellytykset. TREY haluaa, että yliopistolla edistetään nimityskomitean 
työskentelyn avoimuutta. Lisäksi TREY vaatii, että nimityskomitean puheenjohtajuus ja 
enemmistö on yliopistoyhteisöllä. 
 
TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Ylimmän johdon valinta ja asema: Konsistorin tehtävät ja toiminta 
 
Ehdotusta 4 TREY kannattaa harkiten. TREYllä on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä 
yliopistolain 46 § mukaan, jonka lisäksi TREYn tehtävänä on nimetä yliopiston johtosäännöillä 
määrätyt opiskelijaedustajat sekä muiden yhteistyöelinten ja työryhmien opiskelijaedustajat. 
Konsistorin jäsenet voivat TREYn näkökulmasta osallistua  yksittäisissä asioissa konsistorin 
sisäisen “ydintiimin” työskentelyyn, mutta TREY haluaa painottaa, että opiskelijaedustajien 
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nimeäminen ylipistoyhteisön yhteisiin ryhmiin on ylioppilaskunnan tehtävä. Tämän vuoksi 
toivomme, että yksittäisten ydintiimien käyttöä harkitaan ja niissäkin tilanteissa TREYltä 
pyydetään esitystä opiskelijaedustajista.  
 
Ehdotusta 5 TREY pitää hyvänä tarkennuksena. Jos toimielin päättää keskeisistä 
kokousvalmistelijoista avoimesti, niin se lisää yliopistoyhteisön mahdollisuuksia tietää miten 
päätöksenteossa olevia asioita valmistellaan. Tampereen yliopiston johtamisen keskiössä on 
avoimuus ja päätöksentekoa on pystyttävä seuraamaan valmistelusta asti.  
 
Ehdotusta 6 TREY pitää erittäin kannatettavana ja vaatii, että konsistorissa toteutuu 
tasakolmikanta. Tampereen yliopiston on liityttävä niiden yhdeksän yliopiston joukkoon, jossa 
tasakolmikanta toteutuu yliopiston monijäsenisessä toimielimessä. Muutos edistäisi sitä, että 
yliopistoyhteisön jäsenet, eli opiskelijat, professori, opetus-, tutkimus- ja muu henkilöstö, 
otetaan tasavertaisella ja yhtäläisellä oikeudella mukaan yliopiston toimielinten toimintaan. 
TREY kannattaa erittäin lämpimästi sitä, että konsistorin jäsenille nimetään varajäsenet.  
 
Raportissa nostetaan esiin myös huomio operatiivisen johdon ja konsistorin välisen työnjaon 
epäselvyydestä. Raportin tapaan myös TREY kannattaa tehtävien selkiyttämistä lainsäädäntöä 
muuttamalla. Yliopistolakiin selkeästi määritellyt roolit selkiyttäisivät päätöksentekoa yliopiston 
sisällä ja tukisivat yliopiston itsehallinnollista autonomiaa ja siten kolmikantaista 
päätöksentekoa. 
 
Työryhmä mainitsee raportissaan tarpeen tarkastella vaaliohjesääntöä. TREYn näkökulmasta 
tarkastelu on kannatettava, kun huomioidaan yliopistolain 46 §:n  muukaan ylioppilaskunnalla 
on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä nimetä yliopistolain 3 luvussa kuvattujen yliopiston 
toimielinten opiskelijajäsenet. Ylioppilaskunta nimeää opiskelijaedustajat omien sääntöjensä 
mukaan.  
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TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Ylimmän johdon valinta ja asema: Provostin ja vararehtoreiden asema 
 
TREY pitää tärkeänä sitä, että operatiivisen johdon roolit ovat selkeät ja vastuut on kuvattu 
ymmärrettävästi. Näin vahvistetaan luottamusta yliopistoyhteisössä. TREY pitääkin työryhmän 
ehdotusta 7 tärkeänä, koska tällä hetkellä johtosäännössä ei ole kuvattu riittävästi provostin tai 
vararehtoreiden roolia tai suhdetta rehtoriin. Itsehallinnon piirissä johtosäännössä tulisi määrätä 
vararehtoreiden tehtävistä erikseen. Jos rehtori siirtää jonkun yliopistolaissa 25.3 § määrätyn 
tehtävän, tulee niiden olla selkeästi yliopistoyhteisön tiedossa. Provostin ja vararehtoreiden 
aseman tarkennus johtosäännössä lisäisi läpinäkyvyyttä yliopiston itsehallinnossa. TREY 
haluaa edistää operatiivisen johdon valintaprosesseja. Vararehtoreiden valinnasta, kuten 
lukumäärästä, kelpoisuusvaatimuksista ja valintatavasta, tulisi olla selkeästi kuvaus 
johtosäännössä.  Johtosäännössä tulee olla samat kuvaukset myös provostin valinnasta.  
 
TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Ylimmän johdon valinta ja asema: Dekaanien valinta 
 
Työryhmän ehdotusta 8 TREY kannattaa lämpimästi, jos dekaanin valintaa valmisteleva 
nimitystoimikunta sisältää opiskelijoiden ja henkilöstön edustuksen. Läheisyysaperiaatteen 
mukaisesti on tärkeää, että tiedekuntaneuvosto nimeää valmistelua varten edustajansa 
ryhmään. Opiskelijoiden edustajien valinnassa tulee huomioida ylioppilaskunnan 
julkisoikeudellisen tehtävän nimetä opiskelijoiden edustajat yliopiston toimielimiin omien 
sääntöjensä mukaisesti.  
 
Ehdotusta 9 TREY pitää tärkeänä läheisyysperiaatetta toteuttava asiana. Tiedekuntaneuvosto 
on tärkeä sitoa mukaan dekaanin rekrytointiprosessiin. TREY ehdottaa, että 
tiedekuntaneuvostoa tulee osallistaa ja kuulla dekaanin valintaprosessissa.  

Ville Jäppinen Tampereen 
ylioppilaskunta 
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TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Tiedekuntaneuvostojen ja muiden päätöksentekoelinten kokoustoiminta: 
Tiedekuntaneuvostojen toiminta 
 
TREY pitää tärkeänä työryhmän ehdotusta 10, jossa lisättäisiin tiedekuntaneuvoston roolia 
toiminnan ja talouden keskeisissä tavoitteissa. TREYn näkökulmasta tiedekuntaneuvostosta 
tulee tehdä aidosti strateginen elin, joka päättää toiminta- ja taloussuunnitelmista. TREY 
ehdottaa, että dekaanin vastuu on ottaa yliopistoyhteisöä mukaan yhteisten tärkeiden asioiden 
valmisteluun, joita ovat esimerkiksi toiminta- ja taloussuunnitelma. Näin ollen TREY haluaa 
tarkentaa dekaanin tehtäviä ja tiedekuntaneuvostojen asemaa. Tampereen yliopistossa 
johtamisen keskiössä on avoimuus ja tärkeistä yhteisistä asioista käydään keskustelua 
yliopistoyhteisön kanssa. Johdolle keskitetty päätöksentekovalta on etäännyttänyt 
yliopistoyhteisön yliopiston toiminnan keskeisistä asioista, jonka vuoksi virallista päätösvaltaa 
on lisättävä. Vastuiden muuttamisella edistettäisiin sitä, että akateemisen autonomian osalta eli 
koulutuksesta ja tutkimuksesta päätetään lähellä toiminnan tasoa eli tiedekunnassa 
tiedekuntaneuvoston johdolla. Dekaanin tehtävänä näin ollen olisi toimia valmistelijana 
tiedekunnan keskeisissä tärkeissä asioissa.  
 
Työryhmän ehdotus 11 professorinimityksissä on TREYn näkökulmasta kannatettava. 
Professorinimityksissä tulee käyttää apunaan nimitystoimikuntia, joissa on opiskelijoiden ja 
henkilöstön edustus.  
 
Ehdotus 12 pureutuu tärkeään nostoon ja TREY huomio myös sen, että tasakolmikantaiset 
tiedekuntaneuvostot eivät riittävästi tällä hetkellä huomioi alojen erityispiirteitä. Tiedekunnat 
ovat tällä hetkellä hyvin eri kokoisia ja niiden aloilla on hyvin erityyppisiä tarpeita. Asian vuoksi 
olisi TREYn näkökulmasta tarkasteltava tiedekuntaneuvostojen koon vaihtelua 
tapauskohtaisesti. TREY haluaa painottaa, jos tiedekuntaneuvostojen kokoa muokataan, on se 
tapahduttava tiedekuntalähtöisesti läheisyysperiaatteen mukaisesti osallistavassa prosessissa. 
Tiedekuntaneuvostojen kokoa muutettaessa on myös pidettävä huoli siitä, että 
tiedekuntaneuvostot säilyvät tasakolmikantaisina. Rehtori voisi päättää tiedekuntaa kuultuaan 
tiedekuntaneuvoston koosta.  Ulkopuoliset jäsenten kutsumista tiedekuntaneuvoston 
asiantuntijajäseniksi TREY kannattaa, koska se lisäisi akateemisissa asioissa vuorovaikutusta 

Ville Jäppinen Tampereen 
ylioppilaskunta 



92 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Asiantuntijajäsenten äänivallattomuus varmistaa, että 
päätösvalta on tasakolmikannan mukaisilla ryhmillä. 
 
 
Tiedekuntaneuvostojen ja muiden päätöksentekoelinten kokoustoiminta: Kokousohjeet  
TREY pitää työryhmän ehdotusta 13 kannatettavana. Päätöksentekoelinten asiakirjojen 
toimittaminen riittävän ajoissa tukee toimielimen vastuullista päätöksentekoa. Lisäksi TREY 
muistuttaa, että koko yliopistoyhteisöllä tulee olla aito mahdollisuus osallistua ja seurata 
päätöksentekoa. TREY esittääkin, että kaikki päätöksenteossa käytettävät asiakirjat tulee olla 
yhteisön saatavilla sähköisesti. TREY haluaa, että päätöksenteossa käytettävät asiakirjat ovat 
saatavissa muutenkin kuin pyydettäessä yliopistoyhteisön sisällä. Lisäämällä päätöksenteon 
avoimuutta edistetään sitä, että yliopistoyhteisö pystyy seuraamaan aidosti heitä koskevia 
asioita.  
 
TREYn koko lausunto: tinyurl.com/TREY-lausunto-raportista 
 
Tiedekuntaneuvostojen ja muiden päätöksentekoelinten kokoustoiminta: Viestinnän ja 
päätöksenteon läpinäkyvyys  
 
Työryhmän ehdotus 14  on olennainen yliopiston toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
näkökulmasta. Tällä hetkellä rahanjaon periaatteita, taloussuunnitelmaa ja talousarviota ei 
käsitellä avoimesti yliopistoyhteisössä. Vuoden 2020 aikana yliopistolla on valmisteltu 
operatiivisen johdon vetämänä sisäisen rahoitusohjauksen mallia, jonka valmistelua ei ole tehty 
läpinäkyvästi esimerkiksi osallistaen toimielimiä mittariston arvioinnissa. TREY on antanut 
oman lausuntonsa valmisteltavaan sisäiseen rahoitusmalliin 6.5.2020 ja avaa siinä laajemmin 
opiskelijoiden ajatuksia rahoitusohjauksesta. Tiedekuntien toiminnassa tiedekuntaneuvoston 
roolia talouden suunnittelussa tulee TREYn näkökulmasta vahvistaa, jotta dekaanin johdolla 
tapahtuva valmistelu on avoimempaa. TREY myös pitää tärkeänä, että yliopistolla on sellainen 
tietojärjestelmä, jolla se pystyy luotettavasti seuraamaan mittariston suoritetietoa ja huomio 
toiminnan laatuun liittyvät mittarit määrällisten mittareiden lisäksi.  
 
Työryhmän ehdotus 15 on TREYn näkökulmasta kannatettava, koska yliopistoyhteisön 
osallistamisen lisäksi on edistettävä yhteisön osallistumista ja vuorovaikutteisuutta. TREY 
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muistuttaa, että opiskelijoihin kohdistuvia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja foorumeita voi 
rakentaa yhdessä ylioppilaskunnan kanssa, jotta alustat ovat opiskelijoiden näköisiä ja 
opiskelijalähtöisiä.  
 
TREY kannattaa työryhmän ehdotusta 16, koska yliopistolla on monialaisena tiedeyhteisönä 
laaja-alaista ja korkeatasoista akateemista osaamista, jota tulee hyödyntää kehityshankkeissa. 
TREY muistuttaa, että akateemisen henkilöstön käyttäminen kehityshankkeissa vaatii 
joustavuutta työsuunnitelman sopimisessa oman esihenkilön kanssa. TREY muistuttaa, että 
kehittämistoimissa tulee myös huomioida opiskelijoiden edustus, jos kehityshanke linkittyy 
erityisesti opiskelijoita koskettavaan toimintaan.  
 
TREY pitää työryhmän ehdotusta 17 tärkeänä yliopiston toiminnan suunnittelun vaikuttavuuden 
näkökulmasta. Läheisyysperiaatteen mukaisesti tiedekuntia ja palveluyksiköitä ei tule 
kuormittaa yli henkilöstöresurssien, vaan panostaa prosessien ja toiminnan laaja-alaiseen 
johtamiseen. Yliopistot ovat vaativia asiantuntijaorganisaatioita, joissa ennakoiva johtaminen 
edesauttaa toimijoiden jaksamista ja hyvinvointia. TREY haluaa, että yliopisto kiinnittää 
huomiota vuorovaikutuksen ja koordinoinnin kehittämiseen. Eri toimintojen ja toimielinten 
vuosikellot tukisivat myös yliopistoyhteisön mahdollisuutta seurata ja osallistua päätöksenteon 
prosesseihin aina valmistelusta päättämiseen.  
 
Toimintakulttuurin näkökulmasta TREY pitää erittäin tärkeänä, että yliopistoyhteisössä 
osallistumista päätöksentekoon tuetaan laajasti. Työryhmän ehdotus 18 lausuntokierrosten 
merkityksestä on erityisen painava, jotta yhteisön jäsenet voivat aidosti osallistua 
kommentointiin. Opiskelijoiden näkökulmasta lyhyet lausuntoajat tarkoittavat sitä, että laajalla 
opiskelijayhteisöllä ja opiskelijajärjestöillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta osallistua 
yliopistoyhteisön yhteisiin lausuntoihin. Jotta yliopisto edistää arvojaan toimintakulttuurissa tulee 
ymmärtää, miten avoimuus, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus 
toteutuvat, jos yhteisön osallistumista rajataan. Lyhyet kommentointiajat voivat olla perusteltuja, 
jos kerrotaan miksi näin toimitaan.  
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Raportti on pääpiirteissään varsin hyvä ja nostaa esiin monia yliopistoyhteisöä puhuttaneita 
ongelmakohtia, sekä tarjoaa niihin ratkaisuehdotuksia. Monet ehdotuksista antavat hyvän 
pohjan konkreettisille toimille. Raportti keskittyy nimenomaan ylätason hallintoon. Vastaavaa 
tarkastelua ja läpinäkyvyydestä huolehtimista on syytä jatkaa myös tiedekunta- ja yksikkötasolle 
saakka. 
 
Raportissa painotetaan oikein, että eri yliopistoyhteisön jäsenryhmien mielipidettä tulee kuulla. 
Kuitenkaan melko laajaa tukipalveluiden työntekijäryhmää ei ole merkittävästi huomioitu eri 
elimien kokoonpanoissa. Monissa, erityisesti teknisemmissä asioissa, merkittävin osaaminen 
on nimenomaan tukipalveluiden puolella ja heidän edustuksensa olisi myös arvokas lisä 
yliopistomme kehittämisessä. 

Turkka Salminen 
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Kommentti 1: Palveluhenkilöstölle on tällä hetkellä jossain määrin epäselvää, minkä tavoitteiden 
mukaisesti ja kenen johdolla näitä prosesseja kulloinkin kehitetään.  
 
Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä keskittyi tarkastelemaan yliopiston johtamisjärjestelmän 
ja johtosäännön toimivuutta sekä kehittämistarpeita. Omien toimielinten lisäksi yliopiston 
toimintaan ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat kuitenkin myös 
korkeakouluyhteisön tason (konsernitason) johtamisen käytänteet. Tämä näkyy erityisesti 
palveluorganisaation puolella, jossa palveluita tuotetaan ja kehitetään yhä enemmän 
poikkileikkaavasti, osittain yhdistetyissä, osittain (vielä) erillisissä palveluyksiköissä. 
Palveluhenkilöstölle on tällä hetkellä jossain määrin epäselvää, minkä tavoitteiden mukaisesti ja 
kenen johdolla näitä prosesseja kulloinkin kehitetään. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu eroavat 
toisistaan sekä rakenteensa että johtamisjärjestelmänsä puolesta, ja yhteistyön vastinparien 
hallinnollinen asema ja toimintatavat ovat sen vuoksi erilaiset. Tämä erilaisuus ja eritahtisuus 
muodostaa johtamisen haasteen sekä strategisessa että operatiivisessa mielessä.  
 
Kommentti 2: Palvelutoiminnan kokonaisuuden johtamiseen tarvittaisiin vankempia keinoja, 
kuin mitä rehtorin päätöksiin perustuva nykyinen vain yliopistoa koskeva palveluorganisaation 
rakenne antaa myöden.  
 
Työryhmä on tarkastellut yliopiston johtamisjärjestelmästä mm. provostin asemaa, mutta 
palvelujen johtamisjärjestelmästä lähinnä vararehtorien roolia. Ryhmä viittaa kuitenkin 
hallintojohtajan tehtävään, jota yliopistossa ei ole, mutta jonka tarpeellisuudesta ryhmä on 
keskustellut.   
 
Pitää paikkansa, että palvelutoiminnan kokonaisuuden johtamiseen tarvittaisiin vankempia 
keinoja, kuin mitä rehtorin päätöksiin perustuva nykyinen vain yliopistoa koskeva 
palveluorganisaation rakenne antaa myöden.  Lukuisat johtajien, yksikköjohtajien ja 
päälliköiden positiot, jotka näyttävät syntyneen jo ohimenneestä tarpeesta, eivät vauhdita yhden 
palvelustrategian syntymistä yliopistoon eikä varsinkaan yliopiston ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun kattaviin tarpeisiin.  
 
Esimerkiksi Toiminnanohjaus ja analytiikka -yksikön tehtävänä on sellaisten palvelujen ja 
prosessien järjestäminen, jotka mahdollistavat toimintaa ja voimavaroja koskevien linjausten 

 
Toiminnanohjaus ja 
analytiikka -tiimistä 
nousseita kommentteja 
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tekemisen toisiinsa kytkeytyneenä. Yksikön tehtävänä on mm. järjestää 
vuosisuunnitteluprosessi, tuoda siihen yliopiston omasta strategiasta ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjauksesta johtuvat painotukset ja aikaansaada palvelut tiedolla 
johtamiseen niin yliopiston tasolle kuin yliopiston sisäisten toimintayksiköiden tasolle. Tiedolla 
johtamisen palveluja on kehitetty yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarpeisiin, 
mutta muita palveluita ja prosesseja pääosin yliopiston tarpeisiin. Vuosisuunnittelun 
järjestelyissä on kuitenkin pyritty ennakoimaan se, että kaikissa tai useimmissa tukipalveluissa 
päädytään hyvinkin pian konsernitasoisiin ratkaisuihin. Suunnitteluaikatauluja voidaan 
yhdenmukaistaa ja omaksua vain yksi ohjaamaan sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun 
tarvitsemien tukipalvelujen kehittämistä ja resursointia. Mutta puuttuu edelleen syy, miksi yksi 
aikataulu riittäisi ja mitä yhdestä aikataulusta pitäisi seurata tukipalvelujen 
organisaatiorakenteeseen, resursointiin, johtamiseen jne.   
 
 Kommentti 3: Siiloutumisen riskit, tasakolmikanta ja provostin rooli  
 
Johtamisjärjestelmän suuria ongelmia tällä hetkellä yliopiston arjen tasolla ovat toimintojen 
siiloutuminen sekä suppea, johtajavetoinen valmistelu. Siiloutuminen on johtanut siihen, että 
esim. palveluiden kehittämisessä tiedekuntien tarpeet eivät tule huomioiduiksi. Suppea 
valmistelu kiteytyy siinä, että asioita ei säännönmukaisesti valmistella siellä, missä paras 
käytännön asiantuntemus on, vaan asioita valmistellaan ylimmän johdon, erityisesti rehtorin, 
lähipiirissä ilman kaikkea riittävää kompetenssia ja käymättä vuoropuhelua käytännön 
asiantuntijoiden kanssa. Tämä johtaa siihen, että yliopistossa ei tehdä oikeansisältöisiä 
päätöksiä, jossa kaikki päätöksen seuraamukset olisi otettu huomioon. Keskinkertaiset tai 
huonot päätökset johtavat keskinkertaiseen tai huonoon toimintaan, mikä alkaa näkyä pitkällä 
aikavälillä.  
 
 Kohta 6 (tasakolmikanta): Yliopistolain 29 §:ssä säädetään tiedekuntaneuvostojen osalta, että 
opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet, joilla on samantasoinen 
opintosuoritus itsellään, eli päätöstenteko vaatii tiettyä kompetenssia. Konsistori käyttää 
yliopistossa ylintä akateemista päätösvaltaa. Onko konsistorin päätöksenteko kaikissa asioissa 
oikealla taholla, jos kolmasosa jäsenistä on opiskelijoita, joilla ei tiedekuntaneuvostossa olisi 
oikeutta arvostella maisterityötä tai väitöskirjaa. Konsistorissa opiskelijat kuitenkin päättävät 
monista tieteentekoon ja tutkimukseen liittyvistä asioista, joista heillä ei vielä ole 
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kokemusperäistä osaamista. Mikäli konsistorin kokoonpano on tasakolmikantainen, voisi olla 
paikallaan rajoittaa opiskelijoiden päätöksenteko-oikeutta samaan tapaan kuin laki rajoittaa sitä 
tiedekuntaneuvostoissa. Toinen vaihtoehto on pitää konsistorissa professorikunta laajempana 
kuin muut henkilöstöryhmät.  
 
 Kohta 7: Provostin roolin kehittäminen akateemiseksi rehtoriksi on hyvä. Työryhmä asetti 
lähtökohdaksi vastuiden selkiyttämisen ja tätä tavoitetta palvelee hyvin se, että provosti aidosti 
johtaa koko akateemista kenttää ja on esimiehenä vararehtoreille ja dekaaneille. Yliopiston 
voimakasta siiloutumista voidaan purkaa ja estää työryhmän huomioimalla tavalla esim. 
vastuuttamalla hallinnon kokonaisuuden yhteensovittaminen palvelujohtajatyyppiselle toimijalle 
(hallintojohtaja on vanhentunut nimike, joka ei kuvaa tehtävää kovin hyvin).  
 
 Kohta 14:  Yliopiston arvoina nostetun avoimuuden tulisi ylettyä myös talouden pitoon ja 
budjetointiin. Yhteisön tulee tietää, millaisella budjetilla ja sen taustalla olevilla linjauksilla 
yliopistoa johdetaan. Osallistaminen budjetin rakentamiseen ja linjauksiin tulee olla 
avoimempaa ja yhteisön näkemyksiä kuuntelevaa. Erityisen tärkeää on, että koko ylin johto 
(johtoryhmätaso) tietää, miten budjetti kootaan ja miten priorisoidaan sen kohteita. 
Säätiöpääoman käsittely, tuottojen hankkiminen ja niiden jakaminen tarvitsevat läpinäkyvän 
prosessin ja toimintatavat, joilla säännöllinen vuosittainen tuotto voidaan varmistaa. Erityisen 
tärkeää on johtoryhmän osallistaminen ja sitoutuminen tehtyyn budjettiin.  
 
Toimintaehdotus: johtosääntötyöryhmä on osana työtään tunnistanut, että nyt on kyse 
isommasta asiasta ja haasteesta kuin pelkästä johtosäännöstä. Niinpä toimenpiteidenkin osalta 
on syytä katsoa johtamisen kenttää laajemmin. Nyt tehdyn hyvän raportin pohjalta hallitus voisi 
seuraavana askeleena tilata ulkopuolisen analyysin nykyisen johtamisjärjestelmän 
toimivuudesta (esim. Haastattelujen kautta laatuauditointityyliin), ja sitä kautta tunnistaa lisää 
konkreettisia  kehityskohtia ja askeleita  eteenpäin. Tällöin olisi tärkeää, että raportin laatija ei 
tunne lainkaan yliopistoa eikä johtoa entuudestaan, jolloin analyysi on varmasti neutraali. 
Raportti menisi myös sellaisenaan suoraan hallitukselle ilman välikäsiä (hyvän hallinnon 
mukaisesti, koska kohteena nykyinen toimiva johto ja organisaatio).   
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Kiitos mahdollisuudesta kommentoida yliopiston johtamisjärjestelmää. Ehdotukseni on, että 
konsistorin valtaa ei tule laajentaa nykyisestä. Päivastoin: halltuksen nimitystehtävä on hyvä 
keskittää omalle sitä varten muodostettavalle elimelle. Akateemisen hallituksen rooli kuuluu 
konsistorille. Näin poliittinen päätöksen teko ei varjostaisi akateemisten asioiden hoitoa. 
Akateemista asiantuntemusta olisi hyvä vahvistaa ulkopuolisilla jäsenillä. 
Toinen kommenttini liittyy työryhmän nimittämiseen. Onko konsistorin jäsen jäävi ehdottamaan 
itselle lisää valtaa? Työryhmässä on kolme konsistorin jäsentä, jotka kaikki TaY-kiintiöstä. 

  

Koen ongelmalliseksi, että työryhmä on koottu eri tavalla kuin sen annettiin ymmärtää 
kasattavan. Työryhmän kokoaminen tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä 
läheisyysperiaatteen mukaisesti olisi tuonut laaja-alaisen näkemyksen yliopiston 
johtamisjärjestelmästä ja johtosäännön kehittämistarpeista. Työryhmän muodostaminen ei 
kuitenkaan toteutunut näiden ennakkotietojen mukaisesti. Ryhmään nimitettiin kolme 
lisäjäsentä etujärjestöjen ja ylioppilaskunnan edustajina, eikä heille nimetty lainkaan 
henkilökohtaisia varajäseniä mikä on oudoksuttavaa. Näistä jäsenistä kaksi on myös nykyisen 
konsistorin jäseniä mikä on vielä oudompaa (ja kysymys vähintään nimellisestä 
esteellisyydestä). Siten työryhmän muodostaminen ei ole tapahtunut asianmukaisesti ja 
herättää vahvan epäilyn piiloagendasta.  Tämä vaikuttaa näkyvän raportin varsin omalla 
tavallaan johdonmukaisessa kriittisessä suhtautumisessa nykyiseen johtamisjärjestelmään.  
 
Raportin ytimenä on konsistorin vallan kasvattaminen tavalla, joka voi pahimmillaan vinouttaa 
yliopiston toimintaa. Yliopiston toimielinten tulee pystyä toimimaan toisistaan riippumattomasti. 
Raportin alkupään ehdotukset 1-6 ovat tässä siksi hyvin ongelmallisia eikä niitä tule 
sellaisenaan edistää.  
 
Ehdotus numero 11 on omituinen sikäli että tämä rekrytointiprosessi tehtäväntäyttöryhmineen 
toimii yhtenä harvoista prosesseista jo nykyisin laadukkaasti.  
 
Kohdan 4 ehdotukset 14-18 ovat perusteltuja, joskaan eivät liity johtamisjärjestelmään vaan 
ovat yleisiä hyviä käytänteitä.   

Marko Seppänen, 
professori, 
koulutusvaradekaani 
(MAB) 
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Kommentti 4: Epäselvyydet vastuissa hankaloittavat johtamista tukevien palvelujen 
järjestämistä  
 
Rehtorin, provostin, vararehtorien ja palvelujohtajien vastuut ja keskinäiset suhteet eivät ole 
kaikilta osin selvät eivätkä vakiintuneet. Tästä aiheutuu haasteita toteuttaa johdon 
toimeksiantoja laadukkaasti ja tehokkaasti (mm. palveluiden organisointi, tehtävien priorisointi 
ja resursointi) palveluorganisaatiossa. Vaikutukset heijastuvat myös tiedekuntiin. Vastuut ja 
suhteet tulee kirkastaa ensin, ja tämän jälkeen miettiä tarvittavat kehitystoimet nykytilaan 
nähden. Tehtyjen ratkaisujen tarkoituksenmukaisuus tulee myös arvioida säännöllisesti. 
Yliopiston sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö eivät ole staattisia.  
 
Päätösten valmistelun laadukkuus ja tehtyjen päätösten vaikuttavuuden seuranta ja arviointi 
tulisi olla nykyistä selkeämmin osa yliopiston johtamista ja tapahtua nykyistä avoimemmin. 
Valmistelun laadukkuudessa tulee jatkossa varmistaa erityisesti riittävä asiantuntemus, eri 
näkökulmien huomioon ottaminen ja riittävä resursointi. Valmistelussa tulisi hyödyntää 
erityisesti yliopistossa olevaa omaa korkeatasoista ja laaja-alaista asiantuntemusta niin 
tiedekunnissa kuin palveluyksiköissä.  
 
Yliopistoyhteisössä jokaisen tulisi kokea, että hänellä on vaikuttamismahdollisuus häntä 
koskeviin yliopistoyhteisön sisäisiin asioihin, ja voivansa hyvin työntekijänä tai opiskelija. Näitä 
tulee arvioida säännöllisesti ja kehittää paremmaksi havaittujen epäkohtien osalta.  
 
Työryhmän raportissa on esitetty lähtökohdat työskentelylle (mm. yliopiston 
johtamisjärjestelmän tulee olla lakien mukainen, on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita, 
suhteellisen yhtenäinen johtamisjärjestelmä ja yksiköiden välinen yhdenvertaisuus, 
läheisyysperiaatteen toteuttaminen, ja sujuva johtamisjärjestelmä). Raportissa on nostettu esiin 
nykyiseen johtamisjärjestelmään liittyviä haasteita mutta näiden juurisyyt jäävät useiden 
ehdotusten osalta toteamatta ja millä keinoin ne voitaisiin ratkaista. Riskinä on, että ehdotetut 
muutokset eivät tuota toivottua lopputulosta. Raportissa on kuitenkin tuotu esiin ansiokkaasti 
toimenpiteitä ja tavoitteita, joilla pystytään vaikuttamaan positiivisesti useisiin yliopistoyhteisön 
nykytilahaasteisiin laajemminkin. Näitä toimenpiteitä ovat mm. vastuiden ja roolien ja tehtävien 
kirkastaminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, toiminnan ja päätösten 
läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantaminen, tietoon pohjautuva päätöksenteko, 
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vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen, 
tiedonkulun parantaminen, yhteisen organisaatiokulttuurin kehittäminen ja luottamuksen 
rakentaminen, ja kriittinen toiminnan arviointi. Nykytilanteessa tarvitaan erityistä panostusta 
muutosjohtamiseen.  
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Luottamuksen rakentaminen johdon / johtamisen ja henkilökunnan välillä pitäisi olla vastuullisen 
johtamisen keskiössä yliopiston nykyisessä tulehtuneessa ilmapiirissä. Jos ylimmällä johdolla 
on halua muuttaa tilannetta, raportti sisältää oivalisia askelmerkkejä oikeaan suuntaan.  
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Kiitän Tampereen yliopiston hallitusta henkilöstölle tarjotusta mahdollisuudesta kommentoida 
johtosäännön toimivuutta pohtineen työryhmän raportointia. En näe tarvetta esittää 
yksityiskohtaisia kommentteja itse raportin ehdotuksiin. Sen sijaan haluan kommentoida 
työryhmän muodostamisprosessia, joka oli läpinäkymätön, ja työryh-män kokoonpanoa, joka ei 
edusta ollenkaan tasapuolisesti yhteisössä esiintyviä erilaisia näkemyksiä. 
 
Yhteisölle ilmoitettiin aluksi, että työryhmään kutsutaan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi 
varajäseniksi tiedekuntaneuvostojen jäseniä tasapuolisesti eri tiedekunnista ja eri 
henkilöstöryhmistä sekä hallinnosta. Tämä tapa oli perusteltu läheisyysperiaatteen mukaisesti, 
joka on mainittu myös tuotetussa raportissa tärkeänä periaatteena luottamuksen 
rakentamisessa. 
 
Tiedekuntaneuvostot ovat tasakolmikantaisia, vaaleilla valittuja monijäsenisiä hallintoelimiä. 
Niiden jäsenten voidaan siksi odottaa edustavan tasapuolisesti erilaisia yhteisössä esiintyviä 
näkökulmia. 
 
Lopullisen työryhmän koostumus olikin aikamoinen shokki. Jollakin tavalla, josta yhteisölle ei 
ole kerrottu eikä perusteltu, mukaan otettiin kolme uutta jäsentä, jotka eivät ole 
tiedekuntaneuvostojen jäseniä. On huomattavaa, että näille henkilöille ei nimetty 
henkilökohtaisia varajäseniä, jolla mahdollisesti vahvistettiin heidän asemaansa. 
 
Uusista jäsenistä kaksi on myös nykyisen konsistorin jäseniä. Toinen heistä on professoriliiton 
luottamusmies ja yksi keskeisimpiä nykyistä johtamisjärjestelmää kritisoivia demagogeja. 
Toinen puolestaan on Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksen hallituksen jäsen. Heillä 
molemmilla on siksi vahva edunvalvontatausta, enkä katso heidän edustavan tasapuolisesti 
henkilöstön keskuudessa esiintyviä näkemyksiä. 
 
Samoihin aikoihin ylioppilaskunnalle annettiin mahdollisuus nimittää edustajansa työryhmään 
keskitetysti. Tällä varmistettiin myös oikeanlainen kriittinen näkökulma. Yksi opiskelijajäsenistä 
oli Tampere3-vaiheen konsistorin jäsen ja myös tunnettu johtamisjärjestelmän kriitikko. Katson 
myös opiskelijajäsenten olevan edunvalvojia, ja näin ohitettiin kentällä laajemmin esiintyvät 
monipuoliset näkemykset. 
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Tälläkään hetkellä ei ole tiedossa, kuka ja miksi päätti laajentaa työryhmää näillä voimakkaan 
asenteellisilla henkilöillä. Operaatio oli suorastaan häikäilemätön. Lopullisessa työryhmässä 11 
jäsenestä vain kaksi edustaa tekniikan aloja. 
 
Raportin ehdotuksista näkyy työryhmän asenteellinen koostumus ja halu muuttaa eri 
toimielinten välisiä valtasuhteita keksittämällä valtaa konsistorille. Tämä johtaa pian 
järjestelmään, jossa hyvän hallinnon periaatteet ohitetaan, esteellisyysmääräyksistä ei välitetä 
ja sisäsiittoisuus ohittaa kansainvälisyyden. 
 
Mielestäni johtosääntö pitää ottaa uuteen tarkasteluun tasapuolisemmin muodostetun 
työryhmän toimesta. 
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Johtosääntöä tarkasteleva ryhmä on raportissaan nostanut hyvin esiin, että kahden 
fuusioituneen yliopiston toimintakulttuurit ovat olleet hyvin erilaisia. Yliopiston 
johtamisjärjestelmän ongelmissa on kuitenkin kyse muustakin kuin vain johtosäännöstä. 
Yliopiston henkilöstö on tällä hetkellä hyvin kuormittunutta ja työskentelee jaksamisensa 
äärirajoilla ja raportissakin esiin nostetut siiloutumisen haasteet näkyvät päivittäistä 
työskentelyä haittaavana tekijänä. Raportin lopussa esiin nostettu hallinnon ja palveluiden 
koordinointi sekä hyvä aikatauluttaminen olisi tärkeää, jotta saataisiin töiden tekemiseen aikaa, 
eikä tarvitsisi tehdä jatkuvasti töitä hirveässä kiireessä ja ylitöinä. Myös jatkuva tarve kehittää 
uutta vie kaiken ajan, eikä perustehtävien toteuttamiseen jää henkilöstölle aikaa. Johtamista ja 
johtamisjärjestelmää olisikin syytä tarkastella ulkopuolisen neutraalin toimijan taholta, koska 
hyvä johtaminen on yliopiston toiminnan kannalta kriittistä. Olisi toivottavaa, että ulkopuolinen 
taho tarkastelisi, mistä yliopiston johtoa kohtaan nouseva luottamuspula kumpuaa, jotta 
voitaisiin selvittää juurisyyt ja lähteä viemään eteenpäin yliopistoa kohti uutta. Raportissa 
esitetyn läheisyysperiaatteen toivoisi näkyvän myös käytännössä asiantuntijoiden osaamisen 
arvostamisena. Raportissa esitetty provostin ja rehtoreiden työnjaon selkeyttäminen olisi 
suotavaa. Idea rekrytointiryhmästä dekaanien ja muidenkin johtajien tehtäviä täytettäessä on 
kannatettavaa. Raportissa esitetty viestinnän ja päätöksen teon läpinäkyvyys ja henkilöstön aito 
kuunteleminen olisi toivottavaa. Niin lausunnoille kuin työnteolle  ja asioiden valmistelulle tulisi 
varata riittävästi aikaa, jotta jatkossa saadaan aikaan kunnolla valmisteltuja asiantuntijoiden 
laatimia esityksiä, kuten raportissa on nostettu esiin. 
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Suurinta osaa yliopistolaisista ei kiinnosta hallintomalli, saati sen yksityiskohdat. Tärkeintä on, 
että arki sujuu ja voi tutkia, opettaa ja opiskella. Johtosäännöstä kiinnostunut pieni osajoukko ja 
heidän huutosakki saa kokoaan enemmän ääntään kuuluville julkisuudessa ja tällaisissa 
työryhmissä. 
 
Fuusiohässäkän ja johtosääntövenkoilun takia on Tampereella menetetty monta vuotta oikeaa 
tekemistä, kun samaan aikaan muut yliopistot ovat saaneet mennä täyttä höyryä eteenpäin. 
Sen lisäksi on ihan itse pilattu julkisella riitelyllä omaa mainetta. HY:ssä, Aallossa ja Turussa 
varmaan naurattaa nämä meidän touhut. Yhteisön sisällä todella monia hävettää ja masentaa. 
 
Työryhmän puheenjohtaja sanoi raportin esittelytilaisuudessa, että yliopistojen menestys ei 
rankingien valossa ole kiinni hallintomallista. Toivottavasti johtosääntöä ei nyt ruveta ainakaan 
isosti säätämään ja aleta taas opetella jotain uutta toimintatapaa. Menisi ainakin vuosi lisää 
hukkaan. 
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Yleisluonteisia kommentteja raporttiin ja yliopiston nykyiseen johtamiseen: 
 
1. Työryhmä on tunnistanut oikein, että on kyse isommasta asiasta kuin pelkästä 
johtosäännöstä. Nyt tehdyn hyvän raportin pohjalta hallitus voisi tilata ulkopuolisen analyysin 
nykyisen johtamisjärjestelmän toimivuudesta, ja sitä kautta tunnistaa lisää konkreettisia 
toimenpiteitä ja steppejä eteenpäin. Tällöin olisi tärkeää, että toimija ei tunne Tampereen 
yliopistoa eikä sen johtoa entuudestaan, jolloin analyysi on varmasti neutraali. Tuntemus 
yliopistojen toiminnasta yleisesti olisi kuitenkin tärkeää. Työssä tulisi kuulla laajasti eri yliopiston 
toimijoita.  
 
2. Työryhmän raportissaan määrittelemät lähtökohdat ovat oikea. Asioita ei säännönmukaisesti 
valmistella siellä, missä paras käytännön asiantuntemus on, vaan asioita valmistellaan ylimmän 
johdon, erityisesti rehtorin, lähipiirissä ilman erityistä kompetenssia ja käymättä vuoropuhelua 
käytännön asiantuntijoiden kanssa. Tämä johtaa siihen, että yliopistossa ei tehdä 
oikeansisältöisiä päätöksiä, jossa kaikki päätöksen seuraamukset olisi otettu huomioon. 
Keskinkertaiset tai huonot päätökset johtavat keskinkertaiseen tai huonoon toimintaan, mikä 
alkaa näkyä pitkällä aikavälillä. 
 
3. Yliopiston toimintaa leimaa tällä hetkellä valtava määrä erilaisia kehittämishankkeita ja 
työryhmiä, jotka kuormittavat niin tiedekuntia kuin tukipalveluita. Tämä alkaa näkymään 
varsinaisen perustyön laadun heikkenemisenä ja pitkällä aikajänteellä henkilöstön uupumisena.  
 
4. Kuten raportissakin todetaan, avoin viestintä ja toimiva vuorovaikutus ovat olennainen osa 
hyvän yhteishengen rakentamista. Avoimuuden periaatteiden mukaisesti yliopiston hankkimat 
ja kustantamat selvitysraportit yms. pitäisivät olla laajemmin kohderymien hyödynnettävissä 
yliopiston kehittämiseksi. Useissa tapauksissa raportit ja selvitykset ovat evätty ilman pätevää 
syytä vain muutaman johtoon kuuluvan käyttöön. 
 
5. Yliopistolta puuttaa selkeä tavoitteen asettelu ja profilointi. Mielekkäät ja yliopistoon 
luontaisesti sopivat tavoitteet antaisivat paremmat pohjat yhteiselle tekemiselle. Tällä hetkellä 
yhteistyö ontuu eri toimijoiden kesken. Tampereen yliopisto pyrkii olemaan liiaksi samanlainen 
kuin Helsingin yliopisto tai Aalto, vaikka nämä eivät ole TAU:lle luontaisesti sopivia esikuvia 
profiililtaan. 
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6. Useissa yhteyksissä on käynyt ilmi, että dekaaneilla ei ole tosiasiallista toimivaltaa, mikä on 
todella huolestuttavaa. Yliopiston menestys pohjautuu tiedekuntien menestykseen ja siihen, 
että tiedekunnan johtaja saa käyttää tosiasiallista valtaa. 
 
7. Työryhmän esille nostama kokouskäytäntöjen kirkastaminen on todella tärkeää. On kuitenkin 
hyvä huomioida, että tämä tulisi ulottaa kaikkeen yliopiston toimintaan eikä vain 
päätöksentekoelimiin. Myös kokousten dokumentoiminen muistioilla, pöytäkirjoilla tms. on 
todella merkityksellistä. Tätä ei ilmeisesti nykyisellään tehdä juuri lainkaan.  
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Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kommentit: 
 
- opiskelijajäsenet kannattavat esitystä, että konsistorissa nostetaan keskiryhmien ja 
opiskelijoiden osuutta.  
- opiskelijajäsenten näkökulmasta dekaanille on siirtynyt liikaa vastuita tiedekuntaneuvostolta. 
 
- provostin asemaa/roolia pidetään epäselvänä  
- nykymuotoisena hallituksen valinta on liian monimutkainen prosessi 
- yliopiston vuosikelloa pidetään tärkeänä (ei varsinainen johtosääntöasia) 

 
Lääketieteen ja 
terveysteknologian 
tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto 
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Uudistuksessa on huomioitu monia tärkeitä näkökulmia. Erityisesti kohdat 13-18 ovat 
sellaisenaan kannatettvia. Eniten pohdituttaa  erilaisten toimielimien roolin vahvistamista 
päätöksen teossa mm. hallituksen & dekaanien valinnassa ja tenure track -rekrytointien osana. 
Yhteisön kuuleminen ja demokratin vahvistaminen on sinällään kannatettavaa ja 
parhaimmillaan tarjoaa varmasti mahdollisuudet siihen, että yhteisön ääni tulee paremin 
kuuluviin . Toisaalta pohdituttaa lisääkö tämänkaltainen päätöksentekomalli demokratian sijaan 
kuitenkin  "poliittista" päätöksentekoa, joka avaa ovia erilaiselle lobbaamiselle, politikoinnille ja 
etupiiriajattelulle. Tuleeko tällöin kaikkien mielipiteet tasaisesti kuulluksi vai saavatko 
ahkerimmat lobbaajat asioista helpommin läpi. Jos johtamismalli perustuu ammattijohtajuuteen, 
johtajan tulee ajatella koko yhteisön etua ja hän on henkilökohtaisesti vastuussa päätöksistä. 
Hyvä johtaja kuulee yhteisön kantoja ja huomioi tasaisesti kaikkia. (Toki huono johtaja voi yksin 
tehdä huonoja päätöksiä, mutta silloin hän kantaa siitä vastuun).   Kollektiivisessa päätöksen 
teossa vastuukysymykset saattavat pahimmillaan hämärtyä, kun toimielinten jäsenet eivät ole 
henkilökohtaisesti vastuussa päätöksistään/ännestyksensä tuloksista.   Lisäksi tällä hetkellä on 
jo nähtävissä, että yhteisössä on erilaisia toiveita ja aktiivisuutta osallistumisessa yhteisten 
asioiden hoitoon. Karkeasti jaotellen yhteiskunnallisten alojen työntekijät ovat huomattavasti 
aktiivisempia verrattuna teknisten alojen työntekijöihin. Mikäli eri henkilöstöryhmät eivät jaa 
tasaisesti kiinnostusta osallistua yhteisten asioiden hoitoon eri hallintoelinten kautta, käykö niin, 
että päätöksentekojärjestelmä suosii aktiivisia osallistujia ja heidän ajamiaan asioita?   
 
Kohta 11, tiedekuntaneuvoston kuuleminen tenure track -rekrytoinneissa, pohdituttaa myös. 
Rekrytointiahan on jo valmistelemassa siihen nimetty ryhmä, jonka on tarkoitus olla riittävän 
laaja-alainen. Siinä on mahdolista osallistaa yhteisön jäseniä ja tarvittaessa opiskelijoita. 
Ymmärrän, että tiedekuntaneuvosto voi toimia ikään kuin tarkituspisteenä, missä varmistetaan, 
että ryhmä on tehnyt huolellista työtä. Toisaalta, millä kompetenssilla neuvosto arvioi ryhmän 
työtä, kun heillä ei kuitenkaan ole näkyvyyttä koko prosessiin. He eivät ole esim.  tavanneet 
hakijoita ja haastatelleet heitä jne. Tässäkin saattaa piillä vaara poliittiselle päätösken teolle.  
Lisäksi varsinkin laaja-alaisissa tiedekunnissa on vaarana, että valinnat eivät kiinnosta kuin sitä 
aluetta, jota valinta koskee, jolloin tiedekuntaneuvoston käsitely tuo vain turhan pitkityksen 
prosessille.  
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1. Pelkona hallitus, jossa pääosa on yliopiston omaa väkeä, ajamassa omia intressejään, tai 
ehkä oman tutkimusryhmänsä, eikä siihen saa suostuteltua hyviä ulkopuolisia jäseniä. Omalla 
väellä on konsistori.  
2. Nimityskomiteassa on hyvä olla perustajien jäsen, tulee yliopiston ulkopuolista perspektiiviä.  
3. Provosti voisi olla edes äänivallaton pj., Konsistori tuskin pystyy keskustelemaan oikeasti 
tärkeistä asioista ilman puolueetonta pj:tä. 
6. Ei ainkaan kasvateta konsistorin kokoa, muuten vaarana kollegiumin tapainen lauma 
huutoäänestämässä, mikä oli noloa. Ei tarvitse olla tasakollmikanta, riittää, että mikään ryhmä 
ei yksin saa enemmistöä. Näyttää äänestykset menevän entisten yliopistojen linjojen mukaan 
muutenkin..  
8. Jos dekaani rekrytoidaan ulkopuolelta, kauanko kestää perehtyminen. Joka tapuksessa 
saumaton yhteistyö rehtorin kanssa on taattava. Dekaani joutuu jo tasapainoilemaan 
puuhastelijoiden ja tekijöiden välissä, suhde jotoon pitää toimia. 
10. Ei pidä enää sallia tdk, jossa rahaa jaetaan huutoäänestyksellä itselle ja kavereille, joilla 
sattuu olemaan enemmistö, dekaani on kuitenkin vastuussa..  
11. Professorien valinnassa on jo ulkopuoliset arvioitsijat, joilla ei ole omaa etua ajettavana. 
Eivätkä esim. opiskelijajäsenet ole vielä valmiita edes tenure-nimityksien arvioitijoiksi.   
12. Pienimpien tiedekuntien tdk-neuvostoja tulee ehdottomasti pienentää.. TDK-neuvostoon ei 
pidä ottaa ulkopuolisia, tdk voi perustaa neuvottellukunnan tai vastaavan.  
14. Resurssien jako on hyvä avata myös tiedekunnan sisällä. Esim. rahallista tulosta tuleekin 
jakaa tasapuolisesti, mutta kyllä ryhmien, jotka tuottavat myös rahallisesti, pitää saada jotain 
hyötyä siitä, muuten systeemi ei ole kannustava. Vähemmän tuottavilla on yleensä aikaa vaatia 
ja politikoida muiden kustannuksella, mistä toivoin jo päästävän eroon. Ilmeisesti Hervannassa 
oli läpinäkyvämpi hallinnon kustannusrakenne, mutta TAU päätti ottaa käyttöön häivyttävän 
vaihtoehdon, tämän syytä ei mielestäni ole avattu.  
15. Vuorovaikutusmahdollisuuksia on hyvä lisätä, että keskustelua ei tarvitse käydä 
yleisönosastoilla. Nurinoihin on kuitenkin hyvä vastata nopeasti ja tiukasti faktoilla, että kukaan 
ei pääse politikoimaan ja nostamaan omaa profiiliaan yliopiston kustannuksella julkisuudessa, 
käyttäen hyväksi entisten opiselijoiden tai opiskelukavereiden sokeutta lähdekritiikille.  

  



111 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä käsittelevä raportti on sisällöltään oikein hyvä ja 
hallituksen on syytä ottaa pohjakseen kaikki siinä tehdyt esitykset uudistuksia tehdessään. 
Vaikka raportin ehdotukset ovat hyviä, ne olisivat voineet lisätä yliopistodemokratiaa vielä 
huomattavasti nykyistä enemmän. Siksi onkin syytä korostaa, että raportin sisältö on monilta 
osin kompromissi jo itsessään, ei kuvaus ideaalitilasta. 
 
Erityisen olennaisina ja tarpeellisina esityksinä pidän kohtia konsistorin vallan lisäämisestä ja 
konsistorin puheenjohtajuudesta. Konsistorilla on lainmukainen valta päättää yliopiston 
hallituksen valinnasta, eikä sitä ole mitään syytä rajoittaa johtosäännön kirjauksilla 
nimityskomitean esitysten hyväksymisestä tai hylkäämisestä kokonaisuutena. Nimityskomitean 
tehtävä on tukea konsistoria sen työssä, ei juntata itselleen mieluisinta kokoonpanoa 
hallitukseen tai vaikeuttaa konsistorin päätöksentekoa. Konsistorin jäseniä voivat yliopistolain 
mukaan olla yliopistoyhteisön jäsenet kaikista kolmesta ryhmästä (professorit, muu henkilöstö 
ja opiskelijat). Provosti ei kuulu näihin ryhmiin, eikä hänen siten kuuluisi käyttää valtaa 
yliopiston korkeimmassa päättävässä elimessä, vaan puheenjohtaja tulisi valita konsistorin 
jäsenten keskuudesta. Kannatan sellaisenaan työryhmän esityksiä 1-5. Muutoksen numero 6 
osalta olen samoilla linjoilla, mutta vaadin enemmän: mielestäni konsistorissa tulisi olla 
tasakolmikanta ja siten yhteisön yhdenvertainen edustus yhteisöryhmästä riippumatta. 
 
Läheisyysperiaatteen painoarvoa on syytä vahvistaa johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä 
uudistettaessa. Tiedekuntaneuvostoille tulisi antaa lopullinen päätösvalta niin dekaanin 
valinnassa ja professorien rekrytoinneissa kuin talous- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisessä. Demokraattiselle päätöksenteolle on ominaista se, että päätökset tekee 
kollektiivi, vaikka suunnitelmia toteuttaisikin pienempi taho tai yksittäinen henkilö. Siten ei ole 
pitävä perustelu, mikäli väitetään, että dekaanin tulisi itse päättää taloussuunnitelmasta, koska 
hän vastaa siitä. Yliopistoyhteisön sisältä löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten talouden 
raameista päättää laajempi taho kuin se, joka suunnitelmaa lopulta toteuttaa. Esimerkiksi 
ylioppilaskunnan edustajisto tai ainejärjestön syyskokous päättävät budjeteista, vaikka vastuun 
taloudenpidosta kantaa kuitenkin organisaatiolle valittava hallitus. Se toimii oikein hyvin. 
Työryhmän esitykset 8-11 ovat siis parannuksia nykytilaan, mutta merkittäviä kompromisseja 
suhteessa siihen, miten yliopistomme voisi toimia. Mielestäni esitysten on toimittava pohjana, 
jota voidaan parantaa demokraattisemmiksi, mutta missään nimessä vähempään kuin ne ei 
pidä tyytyä. 

Sanni Lehtinen 
 



112 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

 
Muutosesitys numero 7 on niin ikään kompromissi. Mielestäni provostin tehtävä on 
ylimääräinen pala hallintohimmeliä, ja huomattava parannus olisikin luopua siitä kokonaan. Sen 
sijaan vararehtorien asemaa tulisi vahvistaa ja he voisivat toimia konsistorin esittelijöinä heille 
kuuluvista kokonaisuuksista. Hallinnon johtaminen olisi syytä keskittää hallintojohtajalle.  
 
Mainitsematta jääneet muutosesitykset ovat kaikki mielestäni kannatettavia, mutta nostan niistä 
erikseen vielä esiin kaksi: numerot kokousohjetta koskevan numeron 13 ja lausuntokierroksia 
käsittelevän numeron 18. Valmistelija käyttää aina merkittävää valtaa, vaikkei päätösvaltaa 
toimielimissä omaakaan. Siksi on syytä laatia kokousohje, joka takaa todellista päätösvaltaa 
käyttäville riittävän ajan tutustua kokousmateriaaleihin. Lausuntokierrosten osalta on tärkeää 
sekä se, että niitä järjestetään ja niiden tuloksia käsitellään ja jaetaan avoimesti koko yhteisölle 
että se, että lausuntojen antamiselle on riittävästi aikaa. 
 
Työryhmän esitysten lisäksi nostaisin esiin sen, että yliopiston hallitukseen tulee voida valita 
yhteisön sisäisiä jäseniä, sillä yhteisön tulee saada käyttää sille kuuluvaa demokraattista valtaa 
myös strategisella tasolla. Se on sekä yliopistodemokratian että yliopiston autonomian kannalta 
olennaista. Lisäksi heillä on ylin asiantuntemus juuri Tampereen yliopistosta, riippumatta siitä, 
mitä yhteisön ryhmää he edustavat. 
 
Lopuksi totean, että työryhmä on tehnyt erinomaisen pohjatyön, jonka perusteella Tampereen 
yliopistosta saadaan demokraattisempi ja jonka myötä myös yliopiston itsehallinto toteutuu 
paremmin. Kaikki kirjaukset ovat parannuksia nykytilanteeseen, mutta eivät kuitenkaan yllä niin 
korkealle kuin voisivat. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että nämä muutosesitykset nähdään 
vähimmäistasona, ei ideaalitilana. Ideaalitilasta ollaan nimittäin näidenkin toteutuessa vielä 
kaukana. 
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Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaneuvosto (ENS) kiittää mahdollisuudesta kommentoida 
yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta tarkastelevan työryhmän raporttia. 
 
Nykyinen Tampereen yliopiston johtosääntö on juridisesti pätevä. Se vastaa sitä, mistä 
edeltäneiden Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston 
yhdistymisneuvotteluissa on aikanaan sovittu. Sen mukaisesti uusi Tampereen yliopisto on 
ryhtynyt toimimaan säätiöyliopistona. 
 
Uuden Tampereen yliopiston sisällä on toiminut alusta alkaen tahoja, jotka ovat pyrkineet 
muuttamaan nykyisin voimassa olevaa ja yhdistämisprosessissa sovittua johtosääntöä. Esitetyt 
muutostarpeet ja motiivit ovat olleet luonteeltaan yliopistopoliittisia, koska juridisia epäkohtia 
johtosäännössä ja johtamisjärjestelmässäkään ei ole osoitettu. Näiden muutostavoitteiden 
voidaan tulkita olleen yliopiston toimielimien välisten tehtävien ja vallanjaon muuttamiseen 
pyrkiviä. 
 
Yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta tarkasteleva työryhmä on perustettu 
11.9.2020. Työryhmän perustamista voi pitää lähtökohtaisesti kannatettavana. Oli tärkeätä 
avata tänä syksynä keskustelu aiheesta ja vaihtaa yliopistoyhteisön sisällä mielipiteitä. 
 
Työryhmän muodostaminen ja kokoonpano 
 
Työryhmää muodostettaessa korostettiin, että työryhmän kokoaminen tiedekuntaneuvostojen 
varsinaisista jäsenistä tukee läheisyysperiaatteen soveltamista ja mahdollistaa osaltaan 
monialaisen yliopiston monipuolisen asiantuntemuksen käytön ja laaja-alaisen keskustelun 
yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista. 
  
Työryhmän muodostaminen ei kuitenkaan toteutunut näiden ennakkotietojen mukaisesti. 
Työryhmän lopullinen kokoonpano poikkesi lopulta varsin paljon siitä, millainen ennakkokäsitys 
asiasta oli olemassa. Työryhmään nimitettiin ilman läpinäkyvää valmistelua kolme varsinaista 
lisäjäsentä etujärjestöjen ja ylioppilaskunnan edustajina, eikä heille nimetty lainkaan 
henkilökohtaisia varajäseniä. Näistä jäsenistä kaksi on myös nykyisen konsistorin jäseniä. 
Lisäksi lopullisessa 11 hengen työryhmässä vain kolmella jäsenellä oli entisen teknillisen 
yliopiston tausta, mikä teki ryhmästä epätasapainoisen. 

 
Tekniikan ja 
luonnontieteiden 
tiedekunnan (ENS) 
tiedekuntaneuvosto 
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Ylioppilaskunnalla ja etujärjestöillä oli myös mahdollisuus nimetä itsenäisesti sopivimmiksi 
katsomansa omat edustajansa työryhmään, mutta tiedekunnille ei tällaista mahdollisuutta 
tarjottu. Tiedekuntia edustaneet jäsenet tulivat lopulta nimitetyiksi työryhmään 
henkilökohtaisesti heidän osallistumishalukkuuttansa tiedustellen ja tiedekuntien mielipiteitä 
kuulematta. 
  
ENS:n mielestä työryhmää muodostettaessa ennakkoon kerrottuja periaatteita ei noudatettu 
oikeassa ja legitiimissä hengessä. Kahden konsistorin jäsenen mukaan ottaminen työryhmään, 
jonka tehtävä on mm. pohtia konsistorin roolia, herättää myös kysymyksen esteellisyydestä. 
 
Työryhmään valikoitui lopulta enemmistöksi hyvin kriittisesti yliopiston nykyiseen 
johtamisjärjestelmään ja johtosääntöön suhtautuva ryhmittymä, joka ei välttämättä edusta 
todellista monialaisen yliopiston enemmistön kantaa. Näiden tahojen edustama kriittinen 
asennoituminen tulee ilmi myös valmistuneen raportin sisällöllisissä painotuksissa. 
 
Uhkana toimielinten välisen tasapainon horjuminen 
 
Raportissa ehdotettujen muutostoimenpiteiden iso ongelma on yliopiston toimielimien välisen 
tasapainon tietoinen horjuttaminen. Konsistorin valtaa pyritään kasvattamaan tavalla, joka voi 
pahimmillaan vinouttaa koko yliopiston toimintaa. Muodostuu vaikutelma, että konsistorin tulisi 
saada vaikuttaa nykyistä enemmän siihen, millaisia tahoja yliopiston hallitukseen tullaan 
nimeämään. Jos tilanne johtaisi tähän, sillä voisi olla hallituksen ja rehtorin toimintakykyä 
vaikeuttavia seurauksia. 
 
Tasapainoisessa tilassa yliopiston keskeiset toimielimet, etenkin hallitus ja konsistori, voivat 
toimia ilman, että toinen on toiselle alisteisessa asemassa. (Jatkuu) 
 
Nyt ehdotetussa mallissa hallitus tulisi enemmän konsistorille alisteiseksi, mikä voisi johtaa 
sisäisen politikoinnin lisääntymiseen esimerkiksi resurssien jaossa. Hallituksen tärkeä tehtävä 
toimia yliopiston strategisena johtajana voisi myös häiriintyä. Lopulta kaikki yliopiston 
toimielimet voisivat menettää omaa toimintakykyänsä, jolloin edelleen yliopiston eri yksiköt 
saattaisivat alkaa toimimaan enemmän omaa etuaan tavoitellen ja jopa toinen toisiaan vastaan. 
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Tämä kaikki vähentäisi lopulta koko yliopiston sisäistä yhteistyöpotentiaalia ja kehittämistä 
kokonaisuutena. 
 
Konsistorin asemaa ei pidä lähteä muuttamaan. Jatkossa olisi turvattava myös se, että 
konsistorissa on riittävän monialainen ja tasapainoinen edustus yliopiston eri tieteenaloilta. 
 
Muutosesityksiä koskevat erilliset kommentit 
 
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta kommentoi raportissa esitettyjä 18:aa muutosesitystä 
vielä erikseen seuraavasti. 
 
Esitys 1: Edellä kirjoitettuun viitaten ENS-tiedekunnan mielestä nykyinen johtosääntö on 
juridisesti pätevä ja yliopiston johtamisjärjestelmä toimii moitteettomasti. Siksi tiedekunta ei tue 
tätä esitettyä muutosesitystä, vaan pitää sitä sekä tarpeettomana että yliopiston käytännön 
johtamista vaikeuttavana toimenpiteenä. 
 
Esitys 2: ENS-tiedekunnan mielestä nimityskomiteassa ei tulisi olla konsistorin jäseniä. Tällä 
pidettäisiin huolta siitä, että nimityskomitean kokoonpano pysyy mahdollisimman 
puolueettomana. 
  
Esitys 3: Provostin on luontevaa toimia jatkossakin konsistorin puheenjohtajana. Esitys 
pääesittelijän roolista on hyvin erikoinen ja paljastaa työryhmän tahdon lisätä konsistorin valtaa. 
Eihän dekaanikaan ole tiedekuntaneuvoston esittelijä. Provostin on hyvä olla analogisessa 
suhteessa konsistoriin, kuten dekaani on yliopistolain mukaan tiedekuntaneuvostoon. 
 
Esitys 4: ENS-tiedekunta haluaa painottaa sitä, että on tärkeää sulkea nimityskomitea tämän 
ehdotuksen ulkopuolelle, jottei konsistori voi nimetä komiteaan jäseniään tekemään ehdotus, 
jonka konsistori hyväksyy. 
  
Esitys 5: Nykyinen tapa, että rehtori nimeää kokousvalmistelijan, on perusteltu. Olisi varsin 
erikoista, jos konsistori itse nimeäisi itselleen kokousvalmistelijan, joka valmistelee ja myös 
esittelee sille päätösasioita. Kokousvalmistelijan riippumattomuudesta suhteessa 
päätöksentekoelimeen pitää huolehtia jatkossakin. 
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Esitys 6: Kolmikantakysymys on nostettu voimakkaasti esille ja asia on kyllä perusteltavissa.  
Mutta muodollisen tasakolmikannan sijasta tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota siihen, että 
konsistorissa on edustettuna mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti eri tieteenalojen 
edustajia kaikissa ryhmissä. 
 
Esitys 7: Muutosesitys on perusteltu. 
 
Esitykset 8 ja 9: Tärkeä lähtökohta on se, että rehtorilla on oikeus valita mahdollisimman 
pätevä, vastuuta ottava ja keskenään sujuvasti toimiva johto. Dekaanin valinnassa tietysti on 
tärkeätä huomioida esimerkiksi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökulmat. 
 
Esitys 10: Muutosesitys on perusteltu, mutta voi jo toteutua. 
 
Esitys 11: Henkilöstösuunnitelmaan liittyvät rekrytointisuunnitelmat ja toimintasuunnitelmat 
käsitellään jo tiedekuntaneuvostossa. Tehtäväntäytöt toteutetaan käytännössä lausuntojen ja 
hakijoiden osaamisen perusteella. Valintatyöryhmät toteuttavat tehtäväntäyttöjä moitteettomasti 
ja ammattitaitoisesti, eikä tiedekuntaneuvoston kuuleminen näissä asioissa tuo välttämättä 
aitoa lisäarvoa. Se ehkä vain monimutkaistaa ja hidastaa tarpeettomasti prosesseja. Jo 
nykyisessä mallissa professorinimitykset provostille esittää valintatyöryhmä. 
 
Esitys 12: Muutosesitys on perusteltu. 
Esitys 13. Muutosesitys on perusteltu.  
Esitys 14: Muutosesitys on perusteltu. 
Esitys 15: Muutosesitys on perusteltu.  
Esitys 16: Muutosesitys on perusteltu. Etenkin toimielinten opiskelijajäsenten olisi hyvä saada 
nykyistä avoimempi näkyvyys valmisteluprosesseihin.  
Esitys 17: Muutosesitys on perusteltu. 
Esitys 18: Muutosesitys on perusteltu. 



117 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Oien hyvään suuntaan nämä ehdotukset suosittavat etenemään. En kuitenkaan pidä hyvänä, 
että tiedekuntaneuvostoon voitaisiin nimetä tsi ottaa jäseniä vaalien ulkopuolelta. Kannatan 
myös kaikkiin toimielimiin mahdollisimman monipuolista edustusta kaikista ryhmistä, myös siis 
henkilöstöä ja opiskelijoita. Kannatan myös julkisuus- ja avoimuusperiaatetta siten, että 
kokouksista, päätöksistä, päätävistä ja valmistelevista tahoista (elin ja jäsenet) on tieto koko 
yliopistothteisöllä ennen ja jälkeen kokousia.  Ts. Julkiset pöytäkirjat jne.  

  

Mielestäni hallituksen pitäisi olla riippumaton konsistorista ja hallituksen tulisi edustaa yliopiston 
keskeisiä intressiryhmiä mahdollismman hyvin. Tällöin voidaan vähentää sisäisestä valtapelista 
kumpuavaa huonoa työilmapiiriä. 
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ITC tiedekuntaneuvosto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Tampereen yliopiston 
johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raporttia.  Keskustelu 
tiedekuntaneuvostossa 18.11. oli analyyttista, rakentavaa ja toista henkilöä/mielipidettä 
kunnioittavaa.  
 
Tässä lausunnossa tuodaan esiin tiedekuntaneuvoston jäsenten näkemyksiä ensisijaisesti siltä 
osin, kun ne kokoaan tai joltain osin poikkeavat työryhmän raportissa esitetyistä, nostavat esiin 
näkökulman, jota raportissa ei ole luettavissa tai jotka toistuvat useammissa eri 
puheenvuorossa. Raportin kanssa saman mielisiä kommentteja ei erikseen ja systemaattisesti 
toisteta. Käsittely etenee raportista koostetun pp-esityksen mukaisesti, kohdat 1-18. 
 
Hallituksen valinta (1,2) 
 
- TAU johtosäännön 11 § 5 mom. on nykyisellään toimiva. Sinä muotoiltu nimitysprosessi tuo 
esiin nimityskomitean roolin hallituskombinaation rakentamisessa ja pohjatyön tekemisessä. 
Nimityskomitean apuna toimii rekrytoinnin ammattilaisia ja sen tulee ottaa toiminnassaan 
huomioon yliopiston kokonaisuus.  
- Hallituksessa tulisi olla edustaja kustakin yliopiston strategian mainitsemalta kärkialasta 
(tekniikka, terveys, yhteiskunta). Sellainen tilanne ei ole toivottava, että hallituksen jäsenet 
valikoituvat samalta alalta. 
- Hallitusten jäsenten toimikaudet tulisi säädellä siten, ettei erovuoroisia olisi vuosittain, esim. 
nelivuotiskaudet, enintään 8 vuotta, ja joka toinen vuosi valittaisiin hallitukseen jäseniä 
vuorotellen 3 tai 4. 
- Raportin esityksessä TAU johtosäännön 11 §:stä on poistettu kolmikanta – nykyisessä 
johtosäännössä se on - onko tämä lapsus? 
 
 
Konsistorin tehtävät ja toiminta (3-6) 
 
- Useampi keskiryhmien ja opiskelijoiden edustaja kannattaa tasakolmikantaa konsistorin 
paikkajaossa. Se, että raportissa yhden henkilöstöryhmän sitoutumista yliopistoon korostetaan 
(muiden kustannuksella) koetaan keskiryhmien ja opiskelijoiden työtä aliarvostavana 
näkökulmana. 

 
Informaatioteknologian 
ja viestinnän 
tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto 



119 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

- Useissa puheenvuoroissa kannatetaan sitä, että keskiryhmien ja opiskelijoiden määrää 
konsistorissa kasvatetaan. 
- Työryhmä ei ole ottanut kantaa konsistorin varapuheenjohtajan valintaan. Työryhmän 
raportissa on tässä kohtaa ehdotus: ”Konsistori valitsee jatkossa puheenjohtajansa 
keskuudestaan”. Jos nykykäytäntöä halutaan muuttaa, ehdotuksen tulisi olla: ”Konsistori 
valitsee jatkossa puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa keskuudestaan.”  
- Esittely toimii konsistorissa nykyiselläänkin, myös raportissa esitetty muutos nykytilanteeseen 
nähden lienee toimiva. 
- Provosti voisi jatkaa konsistorin puheenjohtajana ilman äänioikeutta. 
- On ristiriitaista määritellä provosti pääesittelijäksi ja toisaalta laittaa konsistori valitsemaan 
omat esittelijänsä. Tämä voi johtaa tulkintaongelmiin. 
- Jos konsistorin jäsen voisi toimia ad hoc-toimikunnan jäsenenä olisiko sillä vaikutusta esim. 
nimityskomitean kokoonpanoon. 
- Konsistorin jäsenillä tulee olla varajäsenet. 
- Myös vaalisääntö tulisi päivittää.  
- Konsistorin kokousvalmistelija ei voi olla usein vaihtuva henkilö. 
 
Provostin ja vararehtoreiden asema (7) 
 
- On aiheellista selkiyttää provostin ja vararehtoreiden roolia. Nykyisessä johtosäännössä on 
asiasta hyvin yleinen linjaus. Koska johtosäännön avaaminen on hallinnollisesti raskas 
prosessi, em. asemaa ja roolia koskevat tarkennukset voisi tehdä muualle kuin johtosääntöön. 
- Toimikunnan raportissa mainitun "akateemisen rehtorin" tapainen rehtori- tai vielä mieluummin 
vararehtoripohjainen nimike olisi paremmin linjassa sen kanssa, miten yliopistolain 25 §:ssä 
puhutaan vain rehtorista ja vararehtoreista. 
- Hallintojohtajan positio voisi selkiyttää nykytilannetta. 
 
Dekaanin valinta (8,9) 
 
- Dekaanin rekrytoinnista vastaavan ryhmän perustaminen voisi olla hyvä ajatus. Sen huonot 
puolet liittyvät prosessin hidastumiseen ja lisääntyneisiin kustannuksiin.   
- Tuottavatko erilliset valmisteluryhmät kokonaisuutena parhaan mahdollisen lopputuloksen; 
esim. sukupuolinäkökulman toteutuminen dekanaatin valinnassa.  
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Tiedekuntaneuvostojen toiminta (10-12) 
 
- Nykyisellään johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston kokoa on mahdollista sovittaa 
tiedekunnan koon mukaiseksi, sääntömuutosta ei tarvita. 
- Yliopistolaki mahdollistaa ns. ulkopuolisten jäsenten nimittämisen myös 
tiedekuntaneuvostoon. 
- Tiedekuntaneuvoston kuulemismenettely tenure track-positioita täytettäessä / TTS:aa 
käsiteltäessä, näkökohtia:  
- prosessi on nykyisellään pitkä ja hallinnollisesti raskas; prosessia tulisi mieluummin 
ketteröittää, jotta parhaat hakijat saataisiin rekrytoitua 
- mitä lisäarvoa kuulemismenettely toisi prosessiin 
- missä kohtaa prosessia kuulemismenettely tapahtuisi 
- opiskelijat eivät nykyisellään ole riittävästi em. prosesseissa edustettuina 
- tiedeyhteisön äänen tuominen myös rekrytointiprosessiin 
- tiedekuntaneuvoston kuuleminen voisi sopia työelämäprofessorin nimitysprosessiin tai 
kutsumenettelyyn 
 - tiedekuntaneuvoston kanta voi olla vaikeasti määriteltävä asia TTS-prosessissa. 
 
Kokousohjeet (13) 
 
- Asiana kokousohjeet tärkeä, mutta se ei ole johtosääntöasia. 
 
 
Viestinnän ja päätöksenteon läpinäkyvyys (14-18) 
 
- Vuorovaikutuksen merkitystä ja tärkeyttä ei voi yliopistoyhteisössä koskaan kyllin korostaa. 
- Akateemisen henkilöstön nimeämiselle kehityshankkeisiin ja tulee laatia toimintakäytänteet 
ottaen huomioon opetus- ja tutkimushenkilöstön työsuunnitelmat. Yleisesti ottaen erilaisten 
työryhmien ja valmisteluryhmien valintaan ja nimeämisprosessiin tulee yliopistotasolla kiinnittää 
nykyistä suurempaa huomioita. 
- Uuden yliopiston terminologia ei sovi suomalaiseen yliopistomaailmaan. Organisaatio 
nimiltään ja sensukuisilta valinnoiltaan poikkeaa suomalaisesta yliopistoperinteestä. Jonkin 
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verran näitä on korjattu, mutta edelleen hallinnon eri yksiköitä on välillä vaikea tunnistaa. 
 
Tampereella 19.11.2020 
Jyrki Vuorinen 
Simo Ali-Löytty 
Jani Björklund 
Tuomas Harviainen 
Pekka Isotalus 
Emmi Juolahti 
Hannu-Matti Järvinen 
Terhi Kilamo 
Veli-Matti Korpelainen 
Unni Leino 
Anssi Männistö 
Esko Nieminen 
Erja Sipilä 
Pekka Verho 
Kaisa Väänänen 
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Kiitän mahdollisuudesta kommentoida Johtamisjärjestelmä- ja johtosääntötyöryhmän laatimaa 
raporttia. Työryhmän asettaminen, ja sen tuloksen avoin kommentointimahdollisuus, antavat 
hyvän viestin nykyisen johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja pyrkimyksestä avoimuuteen. 
Vaikka raportissa on myös hyviä näkökohtia yliopiston johtamisjärjestelmän kehittämiseksi, 
pidän raportissa esitettyjä suuria muutoksia monilta osin ongelmallisina ja huonosti 
perusteltuina. En epäile lainkaan työryhmän puheenjohtajan asiantuntijuutta, mutta väkisin tulee 
mielikuva, että pienen ja aktiivisen säätiömallia yleisesti vastustavan ryhmän kanta on saanut 
liikaa painoarvoa. Oleellista on kysyä, mitkä ovat ne todelliset ongelmat, joita on tullut esiin. 
Muutosten perusteluina ei saisi olla vain ”joidenkin mielestä” tai ”jotkut ovat kokeneet 
ongelmallisena” tyyppiset lausahdukset. Moni, kuten allekirjoittanut, on kokenut nykyisen 
johtamisjärjestelmän pääosin onnistuneena. Tärkeätä olisi antaa sille mahdollisuus, ja 
nykyiseille johtajille ja toimielimille työrauha. Sama koskee koko säätiömallia. Sitä vastustettiin 
aikoinaan TTY:llä, mutta se osoittautui hyvin toimivaksi malliksi, joka on mahdollistanut 
investointeja aivan uudella tavalla. On hyvä myös muistaa ja kunnioittaa sitä, että 
säätiöyliopistomme perustamisen yhteydessä on sovittu tietyistä periaatteista, joiden pohjalta 
koko yliopisto syntyi, ja jonka perusteella se sai lahjoituksia. Emme saa pettää saamaamme 
luottamusta. 
 
Ihmettelen hieman raportissa ilmenevää tarvetta lisätä konsistorin valtaa. Mikä on se ongelma, 
joka tällä ratkaistaan? En pidä lainkaan hyvänä, että hallitukseen valittaisiin lisää jäseniä 
yliopiston sisältä. Tämä vain antaa siivet vanhanaikaiselle valtataistelulle, ja vaarantaa 
hallituksen riippumattomuuden. Raportissa pidetään provostin asemaa konsistorin 
puheenjohtajan ongelmallisena ja ehdotetaan että provosti toimisi ennemmin esittelijänä. Tätä 
verrataan siihen, että rehtori toimii hallituksen esittelijänä. Hallitus on kuitenkin 
säätiöyliopistossa yliopiston ulkopuolinen elin, kun taas konsistori on yliopiston sisäinen elin. 
Vastaavasti kuten vararehtorit toimivat tiede- ja koulutusneuvostojen puheenjohtajina, on 
mielestäni johdonmukaista ja linjakasta että provosti on konsistorin puheenjohtaja. Edelleen 
raportissa esitetään, että konsistori voisi vapaasti asettaa omia valmisteluryhmiään, missä sen 
jäsenet voisivat myös toimia. Ihmettelen mikä on näiden tarve, kun yliopistossa on tätä varten 
tiedeneuvosto, koulutusneuvosto sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen neuvosto. Tämä antaa 
väistämättä vaikutelman, että halutaan ohjata valmistelua tiettyyn suuntaan, ohi yliopiston 
sisältä valittujen toimielinten, mikä on mielestäni erittäin huono viesti. 

Tim Länsivaara 
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Tiedekuntien osalta ehdotetut muutokset ovat pääosin kannatettavia. On hyvä vahvistaa 
tiedekuntaneuvoston roolia toiminnan suunnittelun ja henkilövalintojen osalta. Tässä on 
mahdollisesti ollut ongelmia suuremmissa tiedekunnissa, itse koen, että BEN tiedekunnan 
dekaani on hyvin osallistanut sekä tiedekuntaneuvostoa, että koko tiedekuntaa toiminnan 
suunnittelussa. Tämä on hyvä ja kannatettava toimintatapa. Dekaanin tulisi nauttia sekä 
tiedekunnan, että rehtorin luottamusta. Viimeinen päätäntävalta tulee kuitenkin säilyttää 
rehtorilla. 
 
Lopuksi toivoisin vihdoinkin työrauhaa yliopistolle. On korkea aika keskittyä perustehtäviin, ja 
lopettaa ideologiset valtataistelut. 
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Missä on strateginen johtaminen näiden muutosten jälkeen ? Jo nyt voi havaintojen perusteella 
todeta että konsistorin toiminta ilman provostia (hallitusvalinnat) on täysin ideologisten etupiirien 
varassa, vaikka todellisuudessa pitäisi pyrkiä kehittämään yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen 
laatua. Näillä muutoksilla jatkossa kaikki perustuu taustaryhmien etujen ajamiseen, ei yliopiston 
kokonaisedun kehittämiseen. Siihenkö mennään ?  

  

Näillä muutoksilla loputkin säätiöyliopiston tavoitellusta strategisesta johtamisesta kaatuu. Valta 
ja vastuu tulee olla ammattimaisella johdolla, eri tasoilla. Ei johto voi perustua edunvalvontaan. 
Jo tällä hetkellä konsistorin toiminta ilman provostia on kyseenalaista - mikä taho sitä valvoo ja 
mikä vastuu sillä pohjimmiltaan on ? Tiettävästi hallitusjäsenten vallinnassa painaa 
vanhanaikainen edunvalvonta , ja erittäin päteviä henkilöitä ja hakijoita on sivuutettu täysin 
keksityillä perusteilla. Mistä tämä kertoo ? Tämänkö haluatte mukaan muillekin tasoille 
yliopistossa ? 

  

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää johtamisjärjestelmää ja 
johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raporttia pääsääntöisesti hyvänä. 
 
Tiedekuntaneuvosto kannattaa raportin ehdotuksia ja toivoo, että hallitus sitoutuu raportissa 
tehtyjen ehdotusten jatkojalostamiseen ja tekemään niiden perusteella tarvittavat muutokset 
johtosääntöön ja/tai johtamisjärjestelmään.    
 
Tiedekuntaneuvosto toivoo tiedekuntien ja siten myös tiedekuntaneuvostojen autonomian 
lisäämistä, joka läheisyysperiaatteen mukaisesti tukisi käytännön johtamista tiedekunnissa. 
Tiedekuntaneuvostojen jäsenten lukumäärässä ja tehtävissä pitäisi huomioida tiedekuntien 
moninaisuus.  
 
Tiedekuntaneuvosto toivoo, että muutokset johtamisjärjestelmään ja johtosääntöön 
valmistellaan huolella ja esimerkiksi tiedekuntaneuvostojen tehtävistä ja roolista käydään 
avointa keskustelua yliopistoyhteisössä. 

 
Johtamisen ja talouden 
tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto 
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Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan kommentit  
 
Tiedekuntaneuvosto kannattaa pääosin raportin ehdotuksia.   
 
Tiedekuntaneuvosto kävi keskustelua konsistorin paikkajaosta, josta esiintyi erilaisia 
näkemyksiä. Erityisesti opiskelijat toivat esiin ajatusta tasakolmikannasta, ja se sai kannatusta 
myös muiden jäsenten taholta. Merkityksellisenä pidettiin mm. koulutuksen 
erityisasiantuntemusta sekä tulevaisuuteen katsovia näkökulmia. Toisaalta myös nykyisen 
paikkajaon säilyttämistä kannatettiin, jolloin esiin nousivat konsistorin jäsenten tieteellinen 
kokemus ja asiantuntijuus sekä institutionaalinen osaaminen. Esitettiin myös kysymys siitä, 
millainen jäsenistö parhaiten pystyy toteuttamaan konsistorille annettuja tehtäviä. Todettiin, että 
kaikki tiedeyhteisön jäsenet ovat yhtä tärkeitä yhteisön jäseniä ja rakentavat yhteistä yliopistoa.  
  
 
Tiedekuntaneuvoston yksittäisten jäsenten antamissa kommenteissa tuli esille seuraavia 
seikkoja:  
 
Yleistä   
 
Työryhmän raportti ehdotuksineen on hyvä kompromissi, joka tasapainoilee erilaisten yliopiston 
johtamisjärjestelmää koskevien näkemysten välillä. Siinä esitetään yliopistoyhteisön 
itsehallinnon vahvistamista päätöksenteon eri tasoilla ja vallan ja vastuun kysymysten 
selkeyttämistä. Monissa raportin ehdotuksissa huomioidaan yliopistoyhteisön enemmistön 
(Tampere3-neuvottelukunnan esitys, opiskelija- ja henkilöstöjärjestöjen kannanotot, Kuusela 
ym. 2019 Kenen yliopisto -raportti) näkemyksiä demokraattisen päätöksenteon 
vahvistamisesta. Siten raportissa esitettyjen johtosääntöä ja toimintakulttuuria koskevien 
muutosten voidaan olettaa vahvistavan luottamusta yliopisto-organisaatiossa. Vieläkin 
selkeämpiä askeleita kohti demokraattista päätöksentekoa olisi voitu ottaa esimerkiksi 
rekrytointikäytänteiden määrittelyissä.  
 
Päätösvallan palauttaminen tiedekuntatasolle, henkilöstölle ja opiskelijoille heitä itseään 
koskevissa asioissa, on erinomaisen kannatettavaa.   
 

Jaana Fränti Kasvatustieteiden ja 
kulttuurin tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto 
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Hallituksen valinta  
 
Hallituksen valintaan liittyvät suositukset ovat perusteltuja. Edelleen tarvitaan nimityskomiteaa 
valmistelevana ryhmänä.  
 
Konsistorin tehtävät ja toiminta  
 
Ehdotus, jossa konsistorin puheenjohtaja valitaan konsistorin jäsenten joukosta ja provosti voisi 
olla esittelijä, on kannatettava.  
 
Provostin ja vararehtoreiden asema  
 
Provosti on uudehko rooli, joka halutaan säilyttää, mutta tehtävää halutaan selkiyttää, mm. 
vararehtoreiden työnjako kaipaa täsmennystä. Hallintojohtajan puute on jonkinlainen heikkous 
organisaatiossa.  
 
Dekaanien valinta  
 
Kannatettava ehdotus on, että dekaanin valinnassa käytetään rekrytointiryhmää, joka hoitaa 
valinnan ammattimaisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. Myös tiedekunta olisi otettava 
mukaan valintaan, mikä varmistaisi luottamuksen. Tärkeänä pidettiin, että rekrytointiryhmään 
valittaisiin tiedekuntaneuvoston kaikista ryhmistä edustajat, eli vähintään kolme.  
 
Tiedekuntaneuvostojen toiminta  
 
Tiedekuntaneuvoston rooli tulisi säilyttää merkittävänä ja aktiivisena, vaikka TTS:n valmistelu ja 
päätösvalta on dekaanilla. Sama koskee esim. professorien valintoihin liittyvää valmistelua ja 
päätöksiä.  
 
Tiedekuntaneuvostojen kokoa koskeva ehdotus mietityttää, olettaen että mahdollinen 
pienennys koskisi nimenomaan tätä tiedekuntaa. On hyvä, että mukana on mahdollisimman 
laaja joukko, varsinkin jos tavoitteena on tuoda rekrytointeja tiedekuntaneuvostoon.  
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Raportin s. 16: "Kuitenkin [rekrytointien] valmistelussa ja päätöksenteossa on tärkeää kuulla 
tiedeyhteisöä ja opiskelijoita, joilla on erityistä asiantuntemusta opetuksesta ja tutkimuksesta."  
Kommenteissa nousi esiin kysymys, eivätkö opiskelijat ole osa tiedeyhteisöä. Lisäksi 
tiedeyhteisö (mukaan lukien opiskelijat) tulisi ottaa mukaan valmisteluun ja päätöksentekoon, ei 
vain "kuulla".  
 
Kokousohjeet  
 
Kannatetaan ehdotusta päätöksentekoelimen kokousaineiston toimittamisesta viimeistään 5 
päivää ennen kokousta.  
 
Viestinnän ja päätöksenteon läpinäkyvyys  
 
Viestinnän laatua, sävyä ja määrää pidetään erittäin tärkeänä ja niitä olisi hyvä pyrkiä 
kehittämään.  
 
Tiedonkulku ja läpinäkyvyys mm. talouteen liittyen olisi hyvin tärkeää ja vuorovaikutusfoorumeja 
tulisi olla enemmän ennen päätöksentekoa.  
 
Läpinäkyvyyttä ja hallinnon koordinointia olisi parannettava - tämä voisi sopia hallintojohtajan 
toimenkuvaan.  
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Tampereen yliopiston hallitus on pyytänyt henkilöstöltä kommentteja koskien yliopiston 
johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkastelleen työryhmän raporttia. Kiitän tästä 
mahdollisuudesta, vaikka kommenttini pysyvätkin yleisemmällä tasolla. 
 
Uutta Tampereen yliopistoa on kohta rakennettu kaksi vuotta. Koko tänä aikana yliopisto on 
mennyt taaksepäin verrattuna siihen, mihin Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) oli päässyt 
säätiöyliopistona vuodesta 2010 lähtien strategisen johtamisen ja kansainvälistymisen suhteen. 
Tänä aikana TTY-säätiö osoitti säätiöpääoman tuottoja mm. tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämiseen ja aloittavien tenure-track professoreiden tukemiseen. Tieteen tekemisen taso 
nousi merkittävästi ja eräät kärkialat pääsivät hyvin lähelle alojensa kansainvälistä kärkeä. 
Sisäsiittoiset rekrytoinnit vähenivät ja yliopistolle palkattiin avointen ja laaja-alaisten hakujen 
kautta lahjakkaita ulkomaisia nuoria tutkijoita tenure-track -tehtäviin. Samalla omaa etuaan 
ajavat johtajat saatiin syrjään ja erikoisasemia poistettiin ansioidensa paisuttelijoilta. Yliopistoa 
päästiin siis kehittämään kokonaisvaltaisen strategisesti ja erilaisten edunvalvontaryhmittymien 
välinen kilpailu resursseista väheni. 
 
Tarve muuttaa johtamisjärjestelmää on myyty yhteisölle yliopistodemokratian nimissä. On 
kuitenkin ilmeistä, että kysymys ei ole demokratiasta, vaan raadollisesta yliopistopoliittisesta 
valtapelistä, jossa kourallinen vallanhimoisia kansankiihottajia pyrkii pönkittämään omaa 
asemaansa miehittämällä edustukselliset toimielimet. Valitettavasti he ovat saaneet tähän 
tukea, koska meillä on paljon henkilöstöä, jotka haluavat keskittyä kunnianhimoisesti omaan 
työhönsä, joita yliopistopoliiittiset pelit eivät kiinnosta, ja jotka siksi eivät osallistu aktiivisesti. 
Tästä passiivisten joukosta löytyvät meidän suurimmat lahjakkuutemme, joille on vihdoin 
saatava työrauha. 
 
Johtosääntötyöryhmän koostumus ei ollut tasapainoinen, vaan siinä suuren roolin saivat 
kyseenalainen ja salaisen prosessin kautta erilaisten edunvalvontaryhmien edustajat. He eivät 
edusta kentän monia mielipiteitä tasapuolisesti. 
 
Johtosääntötyöryhmän raportissa näkyykin tämä epätasapaino ja siinä esitetään muutoksia, 
joiden tavoitteena on horjuttaa nykyistä johtamisjärjestelmää lisäämällä merkittävästi konsistorin 
valtaa. Tällä hetkellä nykyinen konsistori pyrkii jo vaikuttamaan operatiiviseen toimintaan siten, 
että valmistelevilta työryhmiltä saataisiin konsistorin linjan mukaisia ehdotuksia. 
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Työryhmän ehdotuksissa konsistorille pyritään antamaan merkittävästi lisää valtaa myös 
hallituksen valinnassa, jolloin konsistori voisi täyttää hallituksen itselleen myötämielisillä ja 
mahdollisimman monilla yliopistoyhteisön jäsenillä.  
 
Nykyisellä nimityskierroksella konsistori on jo kaksi kertaa hylännyt nimityskomitean 
ehdotuksen uusista hallituksen jäsenistä. Mahtaako se olla siksi, että ehdolle ei ole tuotu 
riittävän kovatasoisia ehdokkaita? Tuskinpa vain. Pahoin pelkään, että ehdokkaiden on epäilty 
olevan yliopistopoliittisesti vääräoppisia. Itse toivon, että hallitukseen saataisiin pian myös 
kansainvälisiä jäseniä, joilla on vankka kokemus merkittävien yliopistojen johtotehtävistä. 
 
Työryhmän ehdotusten tavoite näyttää olevan paluu kollegiaaliseen, näennäis-demokraattiseen 
järjestelmään, jossa lähes kaikesta päätetään äänestämällä. Tämä on vaarallinen kehityskulku, 
jonka jälkeen strategisesta johtamisesta ei kohta ole tietoakaan, ja kovimmat huutajat saavat 
tahtonsa läpi. 
 
Johtamisjärjestelmässä tärkeää on vallan ja vastuun tasapaino sekä eri toimielinten välinen 
tasapaino. Tämä toteutuu kohtuullisen hyvin nykyisen johtosäännön puitteissa. Hyvä korjaus 
olisi kuitenkin se, että hallituksen jäsenten riippumattomuus määriteltäisiin selkeästi siten, että 
hallituksessa ei voi olla yliopistoyhteisön jäseniä eikä heidän lähipiiriään. Hehän ovat esteellisiä 
tekemään päätöksiä, jotka koskevat heitä itseään. 
 
Hallituksen tärkein tehtävä on rehtorin valinta. Tämän jälkeen rehtorin on saatava rakentaa 
itselleen mieleinen johtoryhmä väljiä rekrytointimenetelmiä käyttäen, ml. luottamukselliset 
keskustelut lupaavien ehdokkaiden kanssa. Provostin, vararehtoreiden ja dekaanien ei tule olla 
kollegiaalisesti valittuja, koska muuten johtoryhmästä saattaa rakentua 
edunvalvontaorganisaatio. Johtajilla on sen jälkeen oltava riittävästi valtaa operatiivisiin 
päätöksiin, joista he vastaavat ylemmilleen. 
 
Näen riskinä myös professoreiden valinnan jättämisen tiedekuntaneuvostojen käsiin. Tämä 
johtaa vahvimpien edunvalvojien suosikkien valintaan, ei lupaavimpien kansainvälisten tähtien 
valintaan. 
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Uuden yliopistomme perustamisen yhteydessä tehtiin sopimuksia mm. säätiön perustajien 
suhteen ja edeltäjäyliopistot sitoutuivat näihin sopimuksiin. Merkittävät muutokset 
johtosääntöön rikkoisivat tehtyjä sopimuksia, joiden laillisuus on vahvistettu moneen kertaan. 
Sopimusten rikkominen ei koskaan ole hyvä idea varsinkaan tahojen kanssa, jotka joskus ovat 
suhtautuneet suopeasti uuteen yliopistoomme. 
 
Uusi yliopistomme ei ole entisen Tampereen yliopiston jatkaja, vaan täysin uusi kokonaisuus, 
jossa kaikkien mielipiteiden pitäisi päästä vaikuttamaan tasapuolisesti, vaikka henkilöstön 
enemmistön aika ja energia ei riitäkään jatkuvaan huutamiseen ja riitelyn. 
 
Toivonkin, että hallitus vahvistaa nykyisen johtosäännön, jonka puitteissa on vielä toivoa päästä 
kehittämään yliopistoa strategisesti. Näin tämä yliopistoa rapauttava riitely saadaan vihdoinkin 
loppumaan. 
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Johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raportin tulisi mielestäni 
muodostaa minimitaso sille, miten yliopiston johtamisjärjestelmä tulisi uudistaa. Mikään 
esitettyjä toimia vähäisempi ei tässä tilanteessa voi palauttaa yliopistoyhteisön luottamusta 
siihen, että yliopiston johdolla ja hallituksella on minkäänlaista oikeaa halua toimia 
sivistysyliopiston periaatteiden ja yliopistolain sekä -autonomian mukaisesti ja sanelun sijaan 
tehdä yhteistyötä yliopistoyhteisön kanssa. 
 
Hallituksen nimittämistä koskeva ehdotus on välttämätön, sillä on tullut jo selväksi, ettei 
hallitusnimityksiin liittyvä nimityskomiteaprosessi ole toimiva ja yliopistoautonomian mukainen. 
 
Provostin rooli konsistorin puheenjohtajana on suoraa vittuilua yliopistoyhteisölle ja 
operatiivinen johto on tunnetusti siekailematta käyttänyt sitä yliopistoyhteisön yli kävelemiseen. 
Tilanne on ehdottomasti muutettava työryhmän esityksen mukaisesti. 
 
Tasakolmikannasta poikkeaminen oli suorastaan törkeä veto yliopistojen yhdistymisen 
valmisteluvaiheessa, semminkin kun sitä ei koskaan edes vaivauduttu perustelemaan yhteisölle 
(vaikka kaikki toki tiesivät, että professorien ajateltiin sitoutuneisuutensa ja pienemmän 
määränsä vuoksi olevan helpommin johdon ja säätiön perustajien ohjailtavissa). On 
periaatteellisella tasolla tärkeää, että akateemisesta senioriteetista riippumatta kaikki 
yliopistolaiset ovat yhtälailla yhteisön jäseniä ja ansaitsevat samantasoisen edustuksen. 
 
Dekaanien nimityksissä tiedekuntaneuvostojen roolin kasvattaminen on tärkeää ja kannatan 
mallia, jossa neuvosto asettaa ehdokkaat, joista rehtori tekee valinnan tai palauttaa asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Dekaanien on toki nautittava rehtorin luottamusta mutta esimerkiksi 
MAB-tiedekunnassa on nyt tilanne, jossa dekaani vaikuttaa olevan rehtorin oikea käsi mutta 
henkilöstö pitää häntä täysin tiedekunnan asioista vieraantuneena vitsinä. 
 
Yliopistolla tiedetään yleisesti, että tiedekuntaneuvostojen jo valmiiksi vähäistä valtaa pyritään 
aktiivisesti heikentämään johdon tasolta mm. luokattoman tiedottamisen ja valmistelun avulla. 
Työryhmän ehdotukset sekä tiedekuntaneuvostoja koskevien sääntömuutosten että käytäntöjen 
muuttamisen suhteen ovat välttämättömiä, mikäli organisaatiota halutaan muuttaa nykyisestä 
yritysmallista takaisin yliopistoksi. Ehdotus ulkopuolisista edustajista tiedekuntaneuvostossa on 
hyvin tiedekuntakohtainen ja sisältää myös riskejä akateemisen riippumattomuuden ja riittävän 

En luota yliopiston 
nykyiseen johtoon 
riittävästi 
kommentoidakseni 
nimelläni 
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kompetenssin suhteen (mm. väitöskirjojen tarkastamisen osalta). Tiedekuntaneuvostojen 
ulkojäsenille olisi mahdollisesti syytä harkita rajatumpia toimivaltuuksia. 



133 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Kaikkein ensimmäiseksi on todettava, että on kovin surullista ja harmillista todeta Tampereen 
yliopistossa olevan edelleen tahoja, jotka pitävät menneisyyteen takertumista ja yliopiston 
sisäisiä valtapyyteitä yliopiston menestystä tärkeämpänä toimintansa käyttövoimana. Juuri tätä 
kommentoitavana olevaan raporttiin huipentuva selvitysprosessikin puhtaimmillaan valitettavasti 
edustaa.  
 
Isossa kuvassa selvitystyöryhmän enemmistön muodostaneiden menneisyyteen takertujien 
päätavoite on varsin ilmeinen: vallan keskittäminen konsistorille ja konsistorin 
kokoonpanomuutosten kautta mahdollistuva konsistorin ’valtaaminen’. Kun konsistorin kykyä 
yliopiston kokonaisedun kannalta objektiiviseen kannanmuodostukseen samalla 
heikennettäisiin professorikunnan edustuksen marginalisoinnilla, olisi tie auki myös 
säätiöhallituksen miehittämiselle yliopiston sisäisten edunvalvontakuppikuntien edustajilla. 
Tämä ei todellakaan olisi Tampereen yliopiston menestyksen ja kokonaisedun mukaista ja olisi 
myös räikeästi vastoin säätiön rahoittajille annettuja lupauksia. 
 
Silmiinpistävää raportissa on johtosääntömuutosten perusteluksi esitetyn argumentoinnin 
ohuus. Raportissa toistuvat sanamuodot ’On syntynyt tunne...’, ’On myös kritisoitu…’ Miltään 
osin raportissa ei tuoda esille, että yliopistossa on myös voimakkaasti näistä ’perusteluista’ 
poikkeava näkökantoja, vaikka tämä on varmasti hyvin ollut selvitystyöryhmän tiedossa. Nyt 
selvitystyöryhmän enemmistö esiintyy omavaltaisesti koko yliopistoyhteisön äänenä muutoksia 
esittäessään. 
 
Muodostettaessa kantaa selvitystyöryhmän raporttiin on syytä tiedostaa, että kysymys ei 
suinkaan ole kestävän ja eri osapuolten näkemyksiä tasapainottavan kompromissin 
hakemisesta, vaan haussa on jälleen yksi erävoitto paluumatkalla viime vuosituhannen 
sisäsiittoiseen yliopistomalliin; joitain askeleita tämän prosessin kautta ja seuraavia askeleita 
seuraavassa vastaavanlaisessa prosessissa niin kauan kunnes lopullinen tavoite - paluu 
menneisyyteen - on saavutettu. 
 
Vaikka kyseessä ei olekaan suoranaisesti yliopiston johtosääntöön tai ainakaan nyt 
kommentoitavana olevaan raporttiin liittyvä asia, käytän tässä tilaisuuden hyväkseni saattaa 
yliopiston hallituksen tietoon yhden yliopiston kokonaisedun kannalta ongelmallisen 
näkökohdan. Nykyisessä toimintamallissa, jossa valta kaikesta taloudellisesta päätöksenteosta 
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on keskitetty tiedekunnalle, tutkimusryhmätason insentiivi oman toimintansa tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden maksimaaliselle kehittämiselle jää vähintäänkin epämääräiseksi. Pahimmillaan 
tilanne kääntyy niin päin, että lisäaktiviteetti esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa 
tarkoittaa pelkästään avainhenkilöiden lisääntyvää työkuormaa, ilman että se tuottaisi mitään 
helpotusta jossain toisaalla. Tämä ei mielestäni pitkässä juoksussa voi tuottaa yliopiston 
kokonaisedun kannalta optimaalista tulosta. 
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Kiitän yliopistoa mahdollisuudesta tulla kuulluksi tästä raportista. Oma näkökulmani on tekniikan 
alalta, ja perustuu mm. useamman vuosikymmenen työskentelyyn eri yliopistoissa.  
Kannanottoa pyydetään raporttiin, jonka on muodostanut työryhmä, joka alkujaan on 
suunniteltu yliopiston hallituksen esityksen mukaisesti muodostettavan kolmikantaisesti 
tiedekuntaneuvostojen ja hallinnon edustajista. Nimittämisprosessin aikana työryhmään on 
tullut kolme henkilöä lisää, mm.  professori, joka ei ole tiedekuntaneuvoston jäsen. Osa 
jäsenistä on siis kutsuttu työryhmään suoraan henkilökohtaisesti, osa tullut ryhmään muulla 
tavoin, ilmeisesti eri intressiryhmien toiminnan tuloksena. Esimerkiksi omalla 
tiedekuntaneuvostollani ei ole tiettävästi ollut mahdollisuutta osallistua edustajan nimeämiseen. 
Eli todennäköisesti työryhmän on muodostanut kokoonpano, jossa osalla on syvällinen 
perehtyminen ja intressi teemaan, osalla ei niinkään. 
 
   Raportin pääviesti on konsistorin vallan lisääminen entisestään. Työryhmän yhdestätoista 
jäsenestä kaksi on konsistorin nykyisiä jäseniä, jotka ovat ensimmäisen konsistorin 
nimeämisessä käytetystä nk. TaY -kiintiöstä. Heitä voisi pitää erittäin esteellisinä tähän 
työryhmään. Yliopiston tieteenalojen laajuutta ajatellen ryhmän kokoonpano on vinoutunut, 
mukana on mm. kolme henkilöä sekä yhteiskuntatieteiden (yksi hallinnon edustajana) että 
kolme ITC -tiedekunnasta. Jos ryhmä olisi koottu toisin, esimerkiksi eri tiedekuntaneuvostojen 
nimeämien ehdokkaiden pohjalta, raportti olisi todennäköisesti ollut erilainen ja keskustelisimme 
ainakin osin eri asioista.   Näkemykseni mukaan ryhmä ei edusta aidosti koko yhteisöä, vaan 
siinä korostuu johtamisjärjestelmän muutosta ajavien tahojen intressi. Siksi kannanottaminen 
ryhmän useisiin yksittäisiin tiettyyn tavoitteeseen tähtääviin esityksiin on turhauttavaa.  
 
     Raportin pääviesti on siis konsistorin vallan edelleen kasvattaminen, joka tekniikan 
tieteenalan näkökulmasta  on huolestuttava nykyisessä fuusiotilanteessa. Ilman esimerkiksi 
tieteenalakohtaisia kiintiöitä tapahtuva äänestämiseen perustuva konsistorin muodostaminen  
voi johtaa tieteenalojen jäämiseen täysin kriittisen päätöksenteon ulkopuolelle heti fuusion 
alkupuolella. Laajasti  valtaa omaava konsistori voi pahimmillaan johtaa suppeaan 
edunvalvontaan, ilman koko yliopiston edun ja esimerkiksi  kansainvälisen tason tutkimuksen 
tavoitteiden huomioimista. Sisäisen edunvalvonnan korostuminen voi heikentää luottamusta 
yliopiston kykyyn kehittyä arvojensa mukaisesti monitieteisesti, riippumattomasti ja strategisesti, 
niin oman henkilöstön kuin  yhteistyötahojenkin piirissä. Joka tilanteessa olisi varmistettava 
konsistorin kyky edustaa aidosti koko yhteisöä.  

Jukka Rintala 
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      Fuusioituneiden yliopistojen tieteenalojen,  käytänteiden ja henkilöstörakenteiden erilaisuus 
heijastuvat nykyiseen edun valvontaan ja kuulluksi tulemiseen.  Strategisessa 
riippumattomassa  johtamisessa on ymmärrettävä tieteenalojen erilaisuus mm. yliopiston 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja yhteisöllä olisi oltava luottamus siihen, että eri tieteenalat 
huomioidaan ilman kyselyitä ja edunvalvonnan ryhmiä.  Joillakin tieteenaloilla 
yliopistopolitiikkaan osallistuminen voi merkitä ammatillisella uralla kouluttautumista ja 
etenemistä, vaikkapa eduskuntaan. Näin on harvemmin esimerkiksi tekniikan edustajilla ja 
opiskelijoilla,  joille merkittävämpää on oman alan tutkimuksen ja opiskelun osana vaikkapa 
yhteistyö alan yritysten kanssa, ja joille yliopistopolitiikka ei ole useinkaan osa urakehitystä. 
Tämä edelleen korostaa riskiä jäädä aidon päätöksenteon ulkopuolelle, etenkin jos 
osallistuminen ja päätöksenteko tehdään runsaasti resursseja kuluttavaksi, tarkoituksettoman 
monisyiseksi ja hitaaksi.  Todettakoon, että yliopiston seitsemänhenkisessä hallituksessa on 
tällä hetkellä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta professori ja opiskelija.  
Raportissa esitettyihin toimenpiteisiin liittyy tekijöitä, jotka toteutuessaan nykytilanteessa voivat 
siis johtaa vallan keskittymiseen entisestään konsistoriin,  ilman selkeää vastuuta, ja edelleen 
yhteisön edustuksen ja vaikutusmahdollisuuksien kapeutumiseen entisestään eri tasoilla.                                                                                  
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Koska konsistorin asema on raportissa keskeinen aihe, nostaisin kommentissani esille 
kysymyksen konsistorin koostumuksesta ja valintamenetelmästä.  
 
Eri tieteenalojen tutkimuskulttuurien ja toimintatapojen huomioonottamisen kannalta raportissa 
korostuva konsistorin painoarvon korostaminen ei ole ongelmatonta. Merkittävänä puutteena 
raportissa on, että sen toimenpide-ehdotuksissa käytännössä ohitetaan konsistorin 
valintaohjesäännön tarkastelu. Raportissa kyllä kuin ohimennen mainitaan, että  
"Työryhmän mielestä on tarpeellista tarkastella vaaliohjesääntöä. On tärkeää, että se 
mahdollistaa mahdollisimman monipuolisen ja tasapuolisen edustuksen toimielimissä,"   
mutta käytännön ehdotuksiin konsistorin valinta ei ole päätynyt. Se miten kattavasti konsistori 
edustaa yliopistoyhteisöä riippuu täysin konsistorin valintaperusteista. Niinpä se myös vaikuttaa 
siihen, mikä tulisi raporttin kirjattujen toimenpiteiden merkitys olemaan. Edellisen konsistorin 
valinnassa kiintiöitiin edustus vanhalle TaY:lle ja TTY:n, mutta jatkossa tuollaista kiintiöintiä 
tuskin voidaan käyttää.  Mitä siis tilalle?  
 
Sivuhuomautuksena myös toteaisin, että raportissa olisi ollut hyvä valottaa myös työryhmän 
käytännössä kokoonpanon taustaa ja onko työryhmää kootessa on otettu riittävästi huomioon 
kattava ja monialainen edustus. 

Jouko Nieminen 
 

Hyviä asioita raportissa: 
Provosti pois konsistorin pj-roolista, konsistorille lisää valtaa hallituksen valintaan, 
tasakolmikanta konsistoriin.  
 
Vielä tarkennettava näitä: opiskelijat mukaan valmisteluun ja päätöksen tekoon erityisesti myös 
kaikissa opetushenkilöstön rekrytoinneissa, tiedekuntaneuvostoille päätösvalta esim 
tiedekunnan toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman osalta.  
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Työryhmän raportti oli selkeä ja otti kantaa johtosäännön ja yliopistolain kipupisteisiin. Edustiko 
työryhmä kuitenkaan laaja-alaisesti koko yliopistoa? 
 
Työryhmä ei kiinnittänyt lainkaan huomiota siihen, että sekä konsistorissa ja 
tiedekuntaneuvostoissa tulisi yliopistolain mukaan olla myös muun henkilöstön edustus. 
Esimerkiksi viime tiedekuntaneuvostojen vaalissa, rehtorin päätöksellä, ei muun henkilöstön 
edustuja voinut asettua ehdolle vaaleissa. Myös tähän lainvastaiseen epäkohtaan tulisi puuttua. 
(Yliopistolaki 15 §:n 2 momentti, 26 § ja 27 §) 
 
Nyt kun ylimmän johdon tilanne saadaan selkiytettyä olisi hyvä tarkastella johtamista 
tiedekuntien ja yksiköiden sisällä. Kuinka johdetaan (tai ei johdeta). Nykyisestä sekavasta 
tilanteesta johtuen kukaan ei uskalla ottaa vastuuta mistään päätöksestä, asioita vatvotaan ja 
vatuloidaan ilman, että mikään menee eteenpäin. Byrokratian määrä on kasvanut ja sisäisten 
ohjeiden pilkuntarkka noudattaminen on tärkeämpää kuin tarkoituksenmukaisuus. Kuitenkin 
sisäiset ohjeet on valmisteltu häiköiden, muuttuvassa ympäristössä ja ne ovat usein 
puutteellisia. Jos johonkin ei ole ohjetta, kukaan ei uskalla sanoa mitä tehdään, ennenkuin 
kolmelta-neljältä ylemmältä tasolta on varmistettu mitä tehdään. 
Tasoja on hallinnollisesti aivan liikaa. Ne, jotka päättävät resurssien jaosta, eivät selvästikään 
ymmärrä mitä tulosyksiköissä on tilanne. Vaikka toimintaympäristö olisi muuttunut ja kasvanut 
ei resursseja voida lisätä koska Excel-taulukko sanoo niin. 
Jos yksiköillä olisi enemmän valtaa päättää taloudestaan ja resurssien allokoinnista, niitä 
saataisiin tarvittaviin paikkoihin. Nyt päättävillä elimillä ei ole halua tai kiinnostusta puuttua 
yksiköiden hätään. 
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Yliopistoa tulee voida johtaa niin että äänekkäin porukka ja ne joilla on enemmän aikaa 
mielensä ilmaisuun eivät dominoi. Ehdotetut muutokset ohjaavat päätöksentekoa helposti 
äänekkäimmille. 
 
Demokraattinen johtosääntö johtaa helposti sisäiseen politikointiin ja siihen että aikaa menee 
paljon asioiden lobbaukseen. Miten nämä vältetään? 
 
Demokraattiset hallintoelimet hankaloittavat strategisen päätöksenteon, kun kukin helposti ajaa 
omaa etuaan. Tämä estää yliopisto ohjauksen siten että se menestyy.  
 
Monet yliopiston hallintoelimet toimivat lain mukaan suomeksi. Tämä estää käytännössä 
yliopistomme kansainvälisen henkilökunnan osallistumisen. Miten estetään heidän jääminen 
päätöksenteon ulkopuolelle, erityisesti jos hallintoelinten valtaa lisätään? 
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Tampereen yliopiston nykyinen johtosääntö on yliopistolain mukainen ja se tukee monialaisen 
yliopiston hallintoa ja johtamista. Sen muuttamiselle ei ole perusteita.  
  
21.8.2020 julkaistun hallituskokoustiedotteen mukaan 4.8.2020 Tampereen yliopiston hallitus 
päätti perustaa työryhmän tarkastelemaan Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän ja 
johtosäännön toimivuutta ja kehittämistarpeita yliopiston strategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Hallituksen päätöksen mukaan työryhmään nimetään ulkopuolinen 
puheenjohtaja, hallinnollinen asiantuntijasihteeri sekä professorikuntaa, keskiryhmää ja 
opiskelijakuntaa edustavat jäsenet, kaksi kutakin, yliopiston seitsemän tiedekunnan 
tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä. Lisäksi työryhmään nimetään kaksi edustajaa 
hallinnosta.  
 
Kokoustiedotteessa korostetaan, että työryhmien koostaminen tiedekuntaneuvostojen 
varsinaisista jäsenistä tukee läheisyysperiaatteen soveltamista ja mahdollistaa monialaisen 
yliopiston ydintoiminnan asiantuntemuksen ja laaja-alaisen keskustelun. Työryhmän, joka 
30.10.2020 toimitti raportin rehtorille, kokoonpano on kuitenkin eri kuin hallituskokoustiedotteen 
mukaan on päätetty. Vastoin alkuperäistä päätöstä ryhmään on valittu kolme henkeä, jotka 
eivät ole tiedekuntaneuvostojen jäseniä. Kaksi näistä henkilöitä on nykyisen konsistorin jäseniä.  
 
Raportin luovuttanut ryhmä ei edusta laajasti yliopistoyhteisöä. Ryhmän 11 jäsenestä kaksi 
edustaa hallintoa, kolme on Hervannan kampukselta, kuusi keskustan kampukselta mutta ei 
yhtään Kaupin kampukselta. Kuusi henkeä edustaa Yhteiskuntatieteiden ja 
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntia, kolme kumpaakin. Raportin luovuttajissa ei ole 
edustettuna Lääketieteen ja terveysteknologian eikä Rakennetun ympäristön tiedekunnat.  
 
Motiivit työryhmän esittämille muutosehdotuksille ovat puhtaasti poliittisia ja muutosehdotukset 
eivät edusta laajasti yliopistoyhteisön toiveita. Raportti ja sen laatinut työryhmä, vastoin ryhmän 
alkuperäistä tavoitetta, on valjastettu yliopistopoliittisten tavoitteiden ajamiseen. 
  
Tunnusomaista suurelle osalle työryhmän esittämistä muutosehdotusta on, että niillä pyritään 
lisäämään konsistorin valtaa ja vastaavasti rajoittamaan rehtorin ja provostin valtaa. Lisäksi 
ehdotettujen muutosten seurauksena konsistorin tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet 
hallituksen jäsenten valintaan kasvavat. 

Matti Vilkko 
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Toivon, että hallitus arvioidessaan työryhmän esittämiä muutosehdotuksia johtosääntöön, ottaa 
huomioon, että suuri osa raportin ehdotuksista perustuu poliittisiin motiiveihin ja ne eivät 
välttämättä edistä säätiöyliopiston tehokasta ja tarkoituksenmukaista hallintoa ja tasapuolista 
johtamista. 
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Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 
 
Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto keskusteli johtamisjärjestelmä- ja 
johtosääntötyöryhmän raportista kokouksessaan 18.11.2020.  
 
Tiedekuntaneuvoston mukaan työryhmän raportissa on tunnistettu useita hyviä kehittämisen 
kohteita, joiden edistämistä pidettiin kannatettavana. Hyvinä kehityssuuntina pidettiin muun 
muassa tiedekuntaneuvostojen roolin vahvistamista toiminta- ja taloussuunnitelman 
laatimisessa ja dekaanien valinnassa sekä tukipalveluorganisaation kehittämisaloitteiden 
koordinaation parantamista. Toisaalta keskustelussa nousi esiin myös hyvin kriittisiä 
näkemyksiä joitakin muutosehdotuksia kohtaan. Ongelmallisena pidettiin esimerkiksi sitä, 
minkälaisen viestin yliopisto lähettäisi säätiön perustajille, jos jätetään huomioimatta säätiön 
perustamisen yhteydessä sovitut periaatteet. Hankalana pidettiin myös sitä, että provosti ei 
toimisi konsistorin puheenjohtajana ja toiminnallaan varmistaisi konsistorin ja operatiivisen 
johdon toiminnan yhdensuuntaisuutta. 
 
Keskustelussa pidettiin tärkeänä etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka vähentäisivät 
johtosääntökysymykseen liittyviä jännitteitä, lisäisivät yliopiston sisäistä ja ulkoista (eri 
sidosryhmät, ml. säätiön perustajajäsenet) luottamusta ja mahdollistaisivat yliopistoyhteisön 
energian kohdistamisen yliopistotyön ydinsisältöjen kehittämiseen hallinto- ja valtakysymysten 
sijaan. Hallitusta rohkaistaan siis huomioimaan joitakin esitetyistä kehitystoimenpiteistä, mutta 
toisaalta pidättäytymään liian suurista korjausliikkeitä, joilla voi olla myös negatiivisia tai 
vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia. Nykyistä ja mahdollisia uusia toimintamalleja tulisi pohtia 
rinnakkain ja vertailla laajasti niiden mahdollisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä yliopiston 
toimintaan ja tuloksellisuuteen erilaisista näkökulmista ja yliopiston strategisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. 
 
Alla on jäsennelty yksityiskohtaisemmin keskustelussa esiin nousseita näkökulmia.  
 
Yleisesti raportista, raportin lähtökohdista ja työryhmän työskentelystä 
- Ehdotetut muutokset ovat tietyiltä osin hyvin merkittäviä ja poikkeavat siitä mallista (vrt. ns. 
säätiöyliopistomalli), jonka mukaan yliopisto on perustettu.  
- Nähtiin positiivisena, että työryhmä on pyrkinyt hakemaan kompromissia suuresti toisistaan 

 
Rakennetun 
ympäristön 
tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto 



143 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

eroavien näkemysten välille.  
- Raportin lähtökohtana vaikuttaa olleen tietyn yliopistoyhteisön osan kokemat puutteet 
johtosäännössä. Raportissa todetaan useassa kohtaa "On esitetty kritiikkiä..." tms., mutta ei 
esitetä vahvaa pohjaa muutostarpeille ja erityisesti niiden ratkaisuille tietyllä tapaa. Raportissa 
ei myöskään selkeästi kuvata sitä, onko nykyinen johtosääntö aidosti aiheuttanut joitakin 
toiminnallisia ongelmia vai onko koetuissa ongelmissa kyse johtamismallin ideologisista tai 
periaatteellisista piirteistä. 
- Nykyisessä johtamismallissa on paljon hyviä piirteitä: käsillä oleva prosessi on hyvä esimerkki 
siitä, että hankaliakin asioita pystytään olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa 
yhteisön näkemykset huomioiden kehittämään.  
- Työryhmän kokoonpanoon ei varsinaisia jäseniä oltu valittuna kaikista tiedekunnista. 
Esimerkiksi BEN-tiedekunnalla oli kokoonpanossa vain yksi varajäsen. Tämä on asettanut 
tiedekunnat erilaiseen asemaan, eikä näkökulmia välttämättä ole pystytty tuomaan 
tasapuolisesti esiin valmisteluvaiheessa. 
- Huomioksi ja kehityskohteeksi työskentelyyn liittyen nostettiin yhteisön laajempi osallistaminen 
jo valmisteluvaiheessa. 
 
Säätiömalli 
- Rakennetun ympäristön tiedekunta on aiemmin ollut säätiöyliopistona toimineen TTY:n osa. 
Säätiömallista on aiemmin TTY:llä ja nyt Tampereen yliopistossa pääpiirteissään hyviä 
kokemuksia ja sitä pidetään toimivana. Koetaan, että yliopisto on saanut vuosien mittaan 
merkittävästi tukea eri toimijoilta ja yksityistä rahoitusta juuri säätiömallin ansiosta.  
- Työryhmän ehdottamat muutokset, jotka liittyvät hallituksen valintaan ja provostin asemaan 
konsistorin puheenjohtajana, sumentavat säätiöyliopiston ideaa. Tähän liittyy huolta siitä, onko 
teollisuudella enää kiinnostusta panostaa yliopistoon ja heikentyykö tekniikan asema ehdotetun 
muutoksen seurauksena.  
- Hallituksen toiminnan riippumattomuus ja koko yliopiston (ja yhteiskunnan) edun huomioiva 
strateginen kehittäminen voivat vaarantua, jos hallituksessa istuisi runsaasti yhteisön sisäisiä 
jäseniä. Ylipäätään idea sisäisestä hallituksesta (konsistori) ja riippumattomasta, (pääosin) 
ulkopuolisista jäsenistä koostuvasta hallituksesta olisi tärkeää säilyttää. Työryhmän 
kehitysehdotukset hallituksen jäsenten valintaa koskien (ehdotus 1 ja 2) jättävät epäselväksi 
sen, mitkä ovat yliopiston johtamismallin tahtotila ja idea hallituksen valintatavasta ja 
kokoonpanosta. 
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Johtamisen roolijaot yliopistotasolla 
- Raportissa ehdotetaan, että provosti toimisi jatkossa konsistorin esittelijänä. Ehdotettu muutos 
ei välttämättä yksittäisenä asiana olisi kovin dramaattinen, ja siinä nähtiin linjakkuutta 
suhteessa siihen, että rehtori toimii hallituksen esittelijänä.  
- Ehdotettu muutos saattaa kuitenkin aiheuttaa ristiriitoja, jos johtamisen vastuita ja tehtäviä 
konsistorin ja operatiivisen johdon kesken ei määritellä nykyistä tarkemmin. Kun konsistori 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, on vaarana, että syntyy kaksipäinen johtajamalli, jonka 
riskinä on pahimmillaan päätöksenteon halvaantuminen. Nykyisessä mallissa pystytään 
varmistamaan pyrkimys yhteistyöhön paremmin. 
- Eräänä huolenaiheena keskustelussa nousi esiin se, että konsistori voi nykyisin halutessaan 
poiketa valmistelevien neuvostojen esityksistä radikaalistikin. Tämä on ongelmallista sillä 
konsistorilla voi olla heikompi asiantuntemus ko. asioiden substanssiin, eli tutkimukseen ja 
koulutukseen liittyviin asioihin.  
- Tähän liittyy myös luottamus konsistorin ja esim. tiede- ja opetusneuvostojen välillä (asioiden 
palauttaminen neuvostoihin). 
- Ehdotettu hallintojohtajan rooli heijastelee vanhaa maailmaa, eikä sitä koeta toimivaksi. 
Jonkinlainen koordinaatiorooli palveluorganisaation ja tiedekuntiin kohdistuvan kehitystyön 
osalta olisi kuitenkin tarpeellinen.  
- Professorien suhteellisen konsistorijäsenten määrän vähentäminen nähtiin ongelmallisena, 
koska professorit edustavat korkeinta osaamista akateemisista asioista.  
 
Tiedekuntien toiminta 
- Ehdotukset tiedekuntaneuvoston vahvemmasta roolista toiminnan suunnittelussa ja 
henkilövalinnoissa ovat kannatettavia.  
- Liian laaja käsittely henkilöstövalinnoissa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, vaan tulee 
luottaa osaavan valintatyöryhmän valmistelutyöhön. 
- Dekaanin valinnassa dekaanin tulosvastuun ja yliopiston johtoryhmäroolin vuoksi valittavan 
henkilön tulee nauttia rehtorin luottamusta. Tiedekuntien toiminnan kannalta pidettiin tärkeänä 
myös sitä (ehdotus 16), että akateemiset toimijat otetaan mukaan heti alusta lähtien 
valmisteluprosesseihin (esimerkiksi opettajat koulutuksen kehittämisen ja suunnittelun 
prosesseissa). 
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Toivottavasti ei ole syntynyt käsitystä, että yliopistomme väki on yhtenäisenä työryhmän 
esityksen takana. Konsistorissa vallalle päässyt kanta ei edusta entisen TTY:n työntekijöiden 
enemmistön näkemyksiä. Kokemukset yliopiston sisäisestä politiikasta ja riippuvuussuhteita 
vapaasta hallituksesta olivat TTY:ssä erinomaisia. Dokumentin mukaan yliopistolaisen 
valitseminen hallitukseen edellyttää valittavalta henkilöltä selkeää käsitystä siitä, että yliopiston 
hallituksessa huolehditaan yliopistokokonaisuuden edusta. Konsistori ei ole näyttänyt 
esimerkkiä edunvalvonnan ja mikromanageroinnin yläpuolelle kohoamisesta. Jos mallia ei 
voida ottaa entisestä tamperelaisesta säätiöyliopistosta, ehdotan Aalto-yliopistoa. 
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Ensiksi kommentoimme raportin tuottaneen työryhmän nimittämiseen liittyviä ongelmia. Alun 
perin rehtori asetti työryhmän ja nimesi jäsenet. Työryhmässä edustetut yliopistoyhteisön 
ryhmät eivät siis saaneet itse nimetä edustajiaan, mihin TREY reagoi tiukasti: ”päätös nimittää 
työryhmän edustajat kuulematta yhteisöä on järkyttävä avoimuuden ja yliopistodemokratian 
näkökulmasta. Päätös on yliopistolain hengen vastainen ja sitä tehdessään yliopiston johto on 
kävellyt koko yliopistoyhteisön yli. […] Yliopistolain mukaan opiskelijoilla on oikeus valita itse 
opiskelijaedustajansa.” (https://trey.fi/yliopistodemokratiaa-loukanneet-nimityspaatokset-on-
korjattava) Asian korjaaminen vaati ylioppilaskunnan kannanottoa, minkä jälkeen rehtori kävi 
keskustelua TREYn kanssa ja antoi nimityspyynnön. Näin opiskelijat saivat lopulta valita 
edustajansa työryhmään. Koko johtosääntötyöryhmän nimittämisprosessi ei kuitenkaan kerro 
hyvää siitä, mikä on retoriikassaan avoimuutta ja osallistamista korostavan johdon käytännön 
ymmärrys näiden iskusanojen toteuttamisesta. 
 
Loput kommenttimme koskevat raportin sisältöä ja johtosäännön muutosehdotuksia. 
 
1. Työryhmän määrittelemät lähtökohdat työskentelylle 
 
Lähtökohdat vaikuttavat hyviltä; opiskelijoina meitä miellyttää erityisesti päätöksenteon 
läheisyysperiaatteen korostaminen (ja toisaalta huolestuttaa läheisyysperiaatteen 
ehdollistaminen tarkemmin määrittelemättömän ”kokonaisuuden edun” nimissä). 
 
2. Ylimmän johdon valinta ja asema 
 
Hallituksen valinta: Kannatamme ehdotusta 1 konsistorin päätösvallan lisäämisestä ja 
nimityskomitean roolin kaventamisesta hallituksen nimittämisessä. Kannatamme myös kohtaa 2 
eli nimityskomitean valinnan siirtämistä konsistorille. Lisäisimme, että nimityskomitean 
enemmistön on edustettava yliopistoyhteisöä. Hallituksen kokoonpanosta vaadimme 
johtosääntöön kirjausta: hallitukseen kuuluu vähintään 3 vaaleilla valittua yliopistoyhteisön 
edustajaa (1 professorien, 1 keskiryhmien ja 1 opiskelijoiden edustaja). Tätä vaati jo vuoden 
2018 adressissa yli 3000 yliopistoyhteisön jäsentä. Näin johtosääntö takaisi yliopistoyhteisön 
kolmikantaisen edustuksen toteutumisen myös hallituksessa. Emme silti vaadi hallitukseen 
tasakolmikantaa, sillä se käytännössä sulkisi pois sen mahdollisuuden, että seitsenhenkisen 
hallituksen enemmistö koostuisi yliopistoyhteisön jäsenistä. Käsittääksemme yliopistolaki (24§) 

 
Filosofianopiskelijoiden 
ainejärjestö Aatos 
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ei estä yliopistoyhteisön edustuksen kirjaamista johtosääntöön: ”Hallituksen on monipuolisesti 
edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän 
ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Hallituksen 
jäsenenä ei voi olla yliopiston rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen 
alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä monijäsenisen hallintoelimen jäsen.” Nykyinen 
johtosääntö edellyttää lain mukaisesti hallitukseen kolmea säätiön perustajien edustajaa. 
Yliopistodemokratian nimissä vaadimme hallitukseen myös vähintään kolmea yliopistoyhteisön 
keskuudestaan vaaleilla valitsemaa edustajaa. 
 
Konsistorin tehtävät ja toiminta: Ehdotuksen 3 mukaan konsistori nimittää itse puheenjohtajan 
keskuudestaan; tätä kannatamme ehdottomasti. Kohtiin 4 ja 5 meillä ei ole kommentteja. 
Ehdotuksen 6 mukaan ”Kasvatetaan keskiryhmien ja opiskelijoiden osuutta konsistorin 
kokoonpanossa.” Ehdotus on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Opiskelijajärjestönä 
vaadimme konsistoriin tasakolmikantaa!  Yliopistoyhteisö ei voi olla yhteisö, jossa kaikki ovat 
tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Kieltämättä professorit edustavat 
korkeaa akateemista osaamista ja lienevät syvästi sitoutuneita yliopistoon (nämä mainitaan 
raportissa perusteluina professorien yliedustukselle), mutta konsistori päättää koko yhteisöä 
koskevista kysymyksistä. Sikäli kuin opiskelijat nähdään yhteisön tasavertaisina jäseninä, tulisi 
heille taata tasavertainen oikeus päättää yhteisistä asioista. [JATKUU] 
 
Yliopistossamme on yli 20 000 opiskelijaa, joita nyt edustaa konsistorissa 5 jäsentä (siinä missä 
huomattavasti pienemmällä professorien joukolla on 8 edustajaa). Opiskelijoihin liittyvissä 
kysymyksissä parasta asiantuntemusta edustavat opiskelijat itse, eikä heidän sitoutumistaan ja 
halua vaikuttaa yliopistoyhteisöön tule vähätellä. Opiskelijaedustajien määrän kasvattaminen ja 
konsistorin siirtyminen tasakolmikantaperiaatteeseen on nähdäksemme oikeudenmukaista sekä 
lisää konsistorin legitimiteettiä ja asiantuntemusta käsitellä kysymyksiä eri yliopistoyhteisön 
jäsenryhmien näkökulmista. Kannatamme myös henkilökohtaisten varajäsenten valitsemista 
konsistorin jäsenille. 
 
Provostin ja vararehtoreiden asema & dekaanin valinta: Ehdotukseen 7 meillä ei ole lisättävää. 
Kohdista 8 ja 9 toteamme, että tiedekuntaneuvostojen roolin vahvistaminen dekaanien 
rekrytoinnissa on kannatettavaa ja toteuttaa läheisyysperiaatetta, jota työryhmäkin raportissa 
korostaa. Kannatamme sitä, että tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin rekrytointiryhmän 
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(jossa on sekä tdk:n että rehtorin nimeämä edustus) ehdotuksen, joko hylkää sen ja palauttaa 
valmisteluun tai vie edelleen rehtorille. Rehtori esittää dekaania hallitukselle. Ei ole syytä 
vähentää tiedekunnan itsehallintoa antamalla rehtorille veto-oikeutta dekaanin esittämisessä, 
etenkin kun rehtoraatille on jo raportissa esitetty edustusta rekrytointiryhmään. 
 
3. Tiedekuntaneuvostojen ja muiden päätöksentekoelinten kokoustoiminta. 
 
Kannatamme ehdotuksia 10 ja 11, jotka lisäävät tiedekuntaneuvoston vaikutusvaltaa ja siten 
yhteisön kuulemista. Kohtaan 12 toteamme, että mahdollinen tdk-neuvostojen supistaminen ei 
saa vaikuttaa tasakolmikantaan, ja mahdollisten tiedekunnan ulkopuolisten jäsenten roolin tulee 
olla neuvoa-antava (läsnäolo- ja puheoikeus). Kannatamme esitystä 13 kokousohjeista ja 
aineistojen saatavuudesta. 
 
4. Viestinnän ja päätöksenteon läpinäkyvyys 
 
Kannatamme esitystä 14 hallinnon talouspäätösten avoimuudesta. Vaadimme muidenkin 
päätöksentekoon, esimerkiksi rehtorin valintaan, liittyvien asiakirjojen avoimutta; tässä on 
aiemmin ollut ongelmia. Kannatamme yhteisön laajaa osallistamista (kohdat 15 ja 16), 
nimenomaan siten että yhteisö valitsee edustajansa keskuudestaan eikä niin, että hallinto 
nimeää edustajat. Kannatamme esityksiä 17 ja 18; hallinnolta yllättäen tulevat ehdotukset ja 
lyhyet lausuntoajat ovat aiheuttaneet kitkaa läpi yliopistofuusioprosessin. Näin kävi esimerkiksi 
siirtymäkauden hallituksen salassa valmisteleman johtosääntöluonnoksen kanssa. Vaikka 
toimintakulttuurin parannusehdotukset (14–18) eivät ole muutosehdotuksia johtosääntöön tai 
ilmeisesti muihinkaan dokumentteihin, korostamme viestintä- ja toimintakulttuurin tärkeyttä 
yliopistoyhteisön osallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Viestintäkulttuurin ongelmat ovat 
samalla yliopistodemokratian ongelmia. On hyvä, että raportti huomioi nämä kysymykset ja 
toivomme, että niitä edistetään käytännössä. Paitsi hallinnolta tulevaa viestintää, myös esim. 
tiedekuntatason viestintää on syytä tarkastella ja kehittää, huomioiden myös opiskelijoiden 
kokemukset ja osallistamisen kehitysprosessiin. 
 
Kokonaisuudessaan pidämme raportissa ehdotettuja toimenpiteitä oikeansuuntaisina ja 
kannatamme työryhmän korostamaa läheisyysperiaatetta. Samalla vaadimme kuitenkin 
yliopistoyhteisön osallisuuden ja yliopistodemokratian huomattavaa syventämistä tavoilla, joita 
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olemme kommenteissamme esittäneet. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien 
parantamiseksi tiedekuntaneuvostojen merkityksen kasvattaminen dekaaniin nähden ja 
erityisesti konsistorin tasakolmikantaisuus ovat ehdottomia vaatimuksiamme. Yliopistoyhteisön 
kokemuksia vaikutusmahdollisuuksien puutteesta ei korjata 
yhteisökehittämiskyselylomakkeiden jatkuvalla tulvalla (vaikka ne sinänsä ovatkin tärkeitä ja 
kannatettavia) ja osallisuuspuheella vaan teoilla – päästämällä yliopistoyhteisö, opiskelijat 
mukaan lukien, vaikuttamaan tasavertaisesti yhteisön asioihin hallinnon kaikilla tasoilla. 



150 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Raportissa on hyvin pohdittu tarvetta saada lisää läpinäkyvyyttä viestintään ja 
päätöksentekoon, lisää demokratiaa päätöksentekoon, sekä enemmän vaikutusvaltaa 
tiedekuntaneuvostoille. Kannatan työryhmän esittämiä ratkaisuehdotuksia. 
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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 erinoaminen 
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 hyvänä vaihtoehtona sen, että provosti on konsistorin äänivallaton puheenjohtaja.  
 
(4) Raportin ehdotus tässä kohtaa on ok. Onko tässä mietitty loppuun saakka, miten vaikuttaisi 
esimerkiksi nimityskomiteaan? 
 
(5) Nykyinen käytäntö kokousvalmistelijan nimeämisessä on hyvä, rehtori nimeää 
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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.  
 
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 loukkaa pahasti 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.  
Jatkuu seuraavassa vastauslaatikossa. 
 
(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 
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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 nytkin jo, pitkän ja 
monimutkaisen prosessin takia, menetämme erinomaisia hakijoita, kun he saavat yliopistomme 
rekryprosessin kestäessä ja kestäessa sopivan paikan muualta.  En myöskään usko, että 
tiedekuntaneuvostolla voisi olla enemmän asiantuntemusta yksittäisessä rekryssä kuin mitä on 
sen rekryn ryhmällä, joka koostuu juri sen alan asiantuntijoista, ja joka on saanut lausunnon 
opetusosaamisenarviointiryhmältä.  
 
(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 tämä ehdotus toisi muutoksen 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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Ohessa muutamia kommentteja liittyen Tampereen yliopiston johtosäännön ja 
johtamisjärjestelmän tarkastelua koskevaan raporttiin. Johtosääntö ja johtamisjärjestelmä ovat 
herättäneet paljon keskustelua yhteisössämme ja on erittäin kannatettavaa, että tähän on 
vastattu. Perustettu työryhmä on tehnyt raporttinsa ja erityisen tärkeää on juuri tämä vaihe, 
jossa yliopistoyhteisöllä ja sen jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa raportin havaintoihin ja 
muutosehdotuksiin. Tällä palautekierroksella mahdollistetaan yhteisön näkemysten esille tulo 
laajasti sillä tarkastelua tehnyt työryhmä ei edusta tasaisesti yliopiston eri aloja ja tahoja. 
Johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkasteltaessa ja mahdollisia muutoksia harkittaessa 
tärkeintä on pyrkiä tasapuoliseen ja läpinäkyvään päätöksentekoon. Vallan pitää jakautua 
oikeudenmukaisesti ja tasaisesti yliopiston eri alat huomioiden eikä johtosäännön pidä 
mahdollistaa vallan vääränlaista keskittämistä ja sisäistä peliä.  

Minnamari Vippola 
 

Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmään ja johtosääntöön liittyvä selvitysraportti on tehty 
huolella ja sisältää painavaa asiaa. Yliopiston haliituksen tulisi yhdessä yliopistoyhteisön 
kanssa tarkastella sen mukaisia mahdollisia parannustoimenpiteitä ja tehdä tarvittavia oleellisia 
muutoksia, jotta yliopistostamme tulisi viihtyisä ja motivoiva paikka tehdä tutkimusta ja opetusta. 
En tarkemmin lähde erittelemään raportin sisältöä muuten kuin että tehkää nyt ihmeessä jotain! 

Professori, 
tekniikka, 
Hervannan kampus. 

- 
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Kiitokset yliopiston hallitukselle ja rehtorille johtosääntötyöryhmän asettamisesta sekä 
työryhmälle tehdystä työstä. Mielestäni työryhmän raportti on hyvä lähtökohta Tampereen 
yliopiston strategisen kehittämisen ja demokraattisen osallistumisen vahvistamiselle. Olisin 
toivonut joiltain osin vahvempia linjauksia, mutta ymmärrän toki että raportti (kuten yliopisto 
laajemminkin) on erilaisten näkemysten yhteensovittamisen tulos ja sellaisena arvokas.   
 
Kuten raportissa todetaan,  johtamisjärjestelmä on väline, joka auttaa yliopistoa ja yliopistolaisia 
toteuttamaan yliopiston perustehtäviä. Tätä näkökulmaa kannustaisin ylläpitämään 
jatkovalmistelussa. Olisi tärkeää muuttaa yliopiston toimintaa siten, että akateeminen perustyö  
(tutkimus, siihen perustuva opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen) olisi toiminnan ja 
johtamisen keskiössä. Ei niin, että ne olisivat tarkasti ’ylhäältä’ säädeltäviä vaan niin, että niiden 
vapautta ja uusiutumiskykyä vaalitaan yliopistoyhteisössä. Tämä lisäisi luottamusta 
yliopistoyhteisössä. Nyt keskiössä on monella tavalla ’kehittäminen’, joka ei kytkeydy suoraan 
akateemiseen perustyöhön vaan pyrkii muuttamaan sitä ulkokohtaisesti (mikä on resurssien 
tuhlausta). 
 
Sitten muutamia erityisesti kannatettavia yksityiskohtia: 
*Konsistorin valtaa ei pidä rajoittaa hallituksen nimitysprosessissa yliopistolakia enempää. 
*Konsistorin tulee valita puheenjohtaja keskuudestaan sekä normaalilla tavalla valita itselleen 
kokousvalmistelijat. 
*Kollektiiviset toimielimet tulee muodostaa tasakolmikanta -periaatteen mukaisesti.  
 
Sitten muutamia mielestäni jatko miettimistä edellyttäviä asioita: 
*Tiedekuntaneuvostojen ja konsistorin suhdetta olisi hyvä miettiä huomioiden yliopiston 
monialaisuus. 
*Tiedekuntaneuvostojen roolia pitäisi vahvistaa suhteessa dekaanin valintaan, rekrytointeihin ja 
tiedekunnan suunnitteluun. Lisäksi tiedekuntaneuvostot pitäisi miettiä systemaattisesti osana 
yliopiston hallintoprosesseja, nythän ne ovat lähes kaikesta sivussa.  
*Provostin tulisi olla nykyistä vahvemmin läsnä yliopistoyhteisössä ja näkyvissä, jos hän on 
’akateeminen rehtori’. Hänen tulisi olla yhteisön kokoava voima ja yliopistoyhteisön kannustaja 
kohti tulevaisuuden menestystä. 
*Vararehtoreiden ei kannattaisi toimia koulutuksen & oppimisen hallinnon tai tutkimushallinnon 
johtajina, heidän roolinsa tulisi olla selkeän akateeminen eikä sitoutua hallinnon johtamiseen.  

Liisa Häikiö 
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*Hallintojohtajan tehtävä olisi perusteltu näin isossa yliopistossa, kuten myöskin 
hallintopäälliköiden tehtävät tiedekunnissa. Heidän tulisi olla keskeisessä asemassa hallinnon 
johtamisessa, laillisuuden ja hyvän hallinnon turvaajina.  
 
Sitten toiveita: 
*Läpinäkyvä taloussuunnittelu niin, että toiminnan suunnittelu tiedekunnissa ja yksiköissä olisi 
mahdollista 
*Toimintakulttuuri, jossa selkeästi hahmotetaan ja kunnioitetaan eri toimijatahojen valtaa ja 
vastuuta. Esim. strategiasuunnittelu yliopiston tasolla asettaa kehyksen ja tahtotilan koko 
yliopistolle, tiedekunnat puolestaan suunnittelevat omat strategiansa tässä kehyksessä (nyt 
tiedekunnilla ei ole strategiaa, ne lähinnä reagoivat). 
*Toimintakulttuuri, jossa kunnioitetaan erilaisuutta vahvuutena. Nyt pyrkimyksenä on 
yhdenmukaistaa, mikä ei tuota hyvää lopputulosta monialaisessa yliopistossa.  
*Tiedekuntien toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Lähipalveluita tulee vahvistaa ja niissä 
toimiville ihmisille antaa riittävät toimintaedellytykset ja -valtuudet. Arkisten asioiden hoitamista 
pitää helpottaa ja joustavoittaa. Ennakoitavuutta lisätä. Dekaanin potentiaalisen sijaisen pitäisi 
tulla tiedekunnasta (esim. toinen varadekaaneista) ei tiedekunnan ulkopuolelta 
*Valmistelulle pitäisi varata nykyistä enemmän aikaa. Nyt päätöksenteko tuntuu vellovan usein 
siitä syystä, että asiat etenevät päätöksentekoon kesken valmistelun. Se velloo myös siksi, että 
toimielimet, valmistelevat elimet ja niiden roolit ovat joiltain osin epäselvät. Prosessit muuttuvat 
kesken valmistelun. 
*Keskitytään olennaiseen, jätetään muut asiat oman onnensa nojaan  
*Yliopistoon pitäisi saada lisää naurua ja iloa. Onnea siitä, että tehdään tärkeää työtä ja 
keksitään uusia asioita. Rentoutta! Vapautta! Yhdessä tekemistä! Keskustelua! 
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Työryhmän laatima arviointi laadittu huolellisesti ja tarkkanäköisesti. Tarjotut ratkaisuesitykset 
ovat kannatettavia, ja toivon hallituksen huomioivan ne mahdollisimman laajasti.  

Juha Raipola 
 

Olen erittäin huolissani useiden raportissa esitettyjen muutosten samansuuntaisista 
vaikutuksista fuusioyliopiston perusidealle ja sen innovatiivisen kokonaisuuden kehittymiselle. 
Nämä muutokset keskittävät johdonmukaisesti uuden epäyhtenäisen, jakautuneen ja 
voimasuhteiltaan vielä epätasapainoisen yliopiston sisällä valtaa vaaleilla valittavalle pienelle 
joukolle sen sijaan, että valtaa jaettaisiin nykyistä tasapainoisemmin. Olen huolissani siitä, että 
yliopistodemokratian aatteen varjolla tietyt konsistorissa vahvasti edustettuna olevat 
keskustakampuksen tahot ajavat vain omia valtatavoitteitaan. Tämä alkoi jo Tampere3-
suunnittelun aikana samojen tahojen toimesta ja se on vuosien aikana saanut vain räikeämpiä 
piirteitä. Nämä tahot olivat myös vahvasti edustettuna raportin laatineessa työryhmässä, eikä 
ryhmä edustanut yliopistoyhteisöä tasapuolisesti. Yliopiston operatiivisen nykyjohdon toimilla on 
selvästi yritetty ylläpitää tieteenalojen ja strategisten kärkialojen välistä tasa-arvoa ja edistää 
uusia monitieteisiä avauksia, eikä heidän työskentelystään näy ainakaan yhteisön suuntaan 
tieteenalojen tai tiedekuntien välistä valtataistelua. Sen sijaan akateemisena hallituksena 
toimivan vaaleilla valitun konsistorin sisäisestä työskentelyilmapiiristä ei juuri hyviä uutisia 
ulospäin kuulu. Aikaa kuluu nahisteluun, tieteen kansainvälinen kärki karkaa yhä kauemmas, 
emmekä kovin pian nouse kotimaassakaan kokoamme vastaavalle tasolle. Toivon hallitukselta 
rohkeutta ja viisautta tehdä johtamisjärjestelmän osalta päätöksiä, jotka vievät monitieteisen 
Tampereen yliopiston strategista kehitystä kunnianhimoisesti eteenpäin. 

  

Työryhmän kokoonpano on kysymyksiä herättävä. Usea työryhmän esittämistä muutoksista 
johtaa konsistorin vallan kasvuun. Toisaalta työryhmässä on konsistorin jäseniä. Eivätkö he ole 
jäävejä tässä asiassa. Toimivatko he puolueettomasti. Muutosesitys 4: Onko oikein, että 
konsistori voi nimetä komiteaan jäseniään tekemään ehdotus, jonka konsistori hyväksyy? Ei 
minusta. 
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Raportin aloittaa työryhmän määrittämät lähtökohdat työskentelylle ovat hyvät, suorastaan 
ylevät. Valitettavasti vain jo työryhmän valinta (henkilöiden vaihto työryhmään) osoittaa, että 
tässä prosessissa ei ole noudatettu lähtökohtia. Jäseniä on vaihdettu prosessia aloitettaessa 
eikä voi olla ajattelematta, että se on tehty tarkoitushakuisesti. On halutttu saada työryhmään 
tietynlainen kokoonpano. Silmiinpistävää on sekä tekniikan että lääketieteen aliedustus 
työryhmässä.  
 
Hallituksen tulee mielestäni ottaa hyvin tarkasti huomioon ennen tämän yliopiston alkamista 
annetut sitoumukset ja reflektoida niitä johtosääntöön. On tärkeätä, ettei muutoksia tehdä siten, 
että sitoumuksia rikotaan ja periaatteellisia yhdistymisen edellytyksiä rikotaan. On syytä 
muistaa että perustamisvaiheessa on ollut merkittäviä ehtoja perustamiselle.  
 
Nyt työryhmän ehdottamat muutokset konsistorin toimintaan tuntuvat vierailta ja alussa esitetyt 
lähtökohdat suorastaan kääntyvät päinvastaisiksi. On jo osoittautunut aiemmin 
säätiöyliopistossa järkeväksi nyt johtosäännössä oleva rakenne, missä hallitus on riippumaton 
(= ei sisäisiä jäseniä) ja konsistori on yliopiston sisäisistä jäsenistä koostuva. Kannatan siten 
tämän jatkamista, eikä ole syytä tehdä ehdotettuja muutoksia. Koska strategiassamme on, että 
olemme kansainvälinen yliopisto, pitää hallitukseen saada kansainvälistä näkemystä (eli myös 
ei-kotimaiset jäsenet tervetulleita) eikä valita pelkästään paikallisia toimijoita.  
 
Tuntuma raportin sanomasta on, että enemminkin pyritään eriyttämään konsistoria muusta 
hallinnosta, lisätä sen valtaa eikä suinkaan noudateta alussa esitettyjä hyvän hallinnon 
periaatteita, luottamuksen lisäämistä ja yhteistyötä.  
 
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nyt ei pitäisi tehdä suurisuuntaisia muutoksia, vaan 
nykyisen hallintomallin toimivuus on hyvä. Pienet "valuvirheet" voidaan korjata, mutta raportissa 
ehdotetaan aivan liian suuria muutoksia ollakseen, että nykyinen toiminta on ollut käynnissä 
vasta pari vuotta ja senkin aikaa on tietyt tahot koko ajan pyrkineet tuomaan vastahankaista 
kantaansa esille kaikilla kanavilla, vaatineet muutoksia hallintoon ja esiintyneet koko yliopiston 
kannan edustajina - mikä ei todellakaan pidä paikkansa.  
 
Omasta mielestäni hyvään hallintoon kuuluu se, että toimijat toimivat ammattimaisesti ja ilman 
omaan "pussiin" pelaamista. Esimerkiksi dekaanien olisi hyvä olla professorin pätevyyden 
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omaavia, mutta muulta tieteenalalta kuin tiedekunnan edustamat alat. Tällöin voisi toimijoiden 
keskuudessa olla luottamus tasapuolisesta kohtelusta.  
 
Vielä konsistorin osalta voidaan todeta, että sen kokoa ei saa kasvattaa. Mitä suurempi 
toimielin on kooltaan, sitä helpommin sen toiminta rampautuu. Jatkossakin tulee huolehtia, ettei 
konsistorissa jokin tieteenala korostu ylitse muiden, vaan olisi hyvä olla kiintiöt. Lisäksi 
tieteellisistä asioista päätettäessä ei konsistorissa saisi olla päättämässä kuin tieteellisesti 
pätevät jäsenet; on erittäin tieteellisesti kyseenalaista, että konsistori ei noudata valmistelevien 
elinten valmistelua (esimerkiksi tiedeneuvoston) ja valmistelevaa toimintaa on kaatamassa 
konsistorin jäsenet, jotka eivät ole tieteen tekijöitä, vaan sitä maailmaa vielä opiskelevia. Oppia 
voidaan ottaa tiedekuntaneuvostojen toiminnasta, missä tiettyjen asioiden päätöksentekoon 
eivät alemman koulutustason jäsenet osallistu.  
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Paras sana, joka minusta kuvaa työryhmän raporttia, on "edustuksellinen". Se heijastaa fuusion 
alkuvaiheen epätyytyväisyyttä ja toimii kertomuksena siitä, miten yliopistolaisten näkökulmasta 
olisi pitänyt toimia silloin. Minä muistan hyvin, mitka tapahtumat ovat vaikuttaneet raportissa 
esitettyihin ehdotuksiin. Itse kannatan niitä suuressa määrin: raportin henki on aivan oikein ja 
sen esitykset, joistakin yksityiskohdista huolimatta, vastaavat odotuksiani sekä käsitystäni 
yliopiston johtamisesta. Eikä kyseessä ole mikään valtava uudistus, vaan suhteellisen pieniä 
muutoksia, jotka pystyvät kuitenkin vähentämään johtamisjärjestelmän puutteita ja 
ehkäisemään sen väärinkäyttöä. 
 
Raportin ensimmäinen osa, joka koskee yliopiston ylintä johtoa, on muita teknisempi. 
Keskustelu vastaavasta lainsäädännöstä on riittävän syvä ilman tarpeetonta monimutkaisuutta. 
Ainoastaan sivulla 8 oleva pitkä lainaus sekoittaa asioita hieman toistamalla ennen tiivistettyä 
sisältöä. Myös tämän osan esitykset ovat yksinkertaisia ja vastaavat aiemmin esiintyneisiin 
huoliin. Vain 6:nteen en voi yhtyä, koska hyväksyn sekä professorien yliedustusta että 
opiskelijoiden vähäistä osuutta konsistorissa. 7-7-5 on minusta hyvä jakauma ja 7-6-6 myös 
kohtuullinen. 
 
Raportti antoi minulle käsityksen, ettei tilanne ole lainvastainen. Ehdotettavat muutokset 
toimivat kuitenkin askeleena laillisuudesta asianmukaisuuteen, joka on suhteellisen helppo 
ottaa. Niiden tekemättä jättäminen taas saisi minut pohtimaan, mitä nykyinen 
johtamisjärjestelmä mahdollistaa, jota muutosten jälkeen se ei enää sallisi. 
 
Minä en ole hyvin tietoinen tiedekuntien johdon ja erityisesti dekaanien tehtävistä ja vastuusta, 
joten en pysty sanomaan paljon seuraavan osan sisällöstä. Provostin rooli ei ole minullekaan 
tuttu: olen yleensä nähnyt tämän sanan synonyymistä käyttöä "vararehtorin" kanssa ja 
molempien samanaikainen olemassaolo yllättää hieman. 
 
Nämäkin ehdotukset pyrkivät selvästi parempaan vuorovaikutukseen operatiivisen ja 
akateemisen hallinnon välillä sekä tiedekuntien "paikallisen" osaamisen käyttöön 
päätöksenteossa. Luonnollisena seurauksena on se, että tiedekunnan henkilöstö pystyy jonkin 
verran jarruttamaan niitä päätöksiä, joita se ei tue. Minä olisin huolestunut ainoastaan siitä, että 
kyseiset muutokset edellyttävät näköjään uusien ryhmien ja keskusteltavien aiheiden luomista. 
Asiantuntijuuden ja mielipiteiden runsauden lisäksi mukaan saattaa tulla lisää byrokratiaa ja 
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ylimääräistä koordinointia, kun aikaa ei riitä jo joissakin neuvostojen kokouksissa. 
 
Raportin viimeinen osa sisältää yhtä tärkeitä, joskin luonteeltaan vähän epäselkeitä ehdotuksia. 
Johtosäännön tai vastaavan dokumentin muutos on hyvin konkreettinen ja todistettavissa oleva 
teko, kun taas yliopistoyhteisön mukaan ottaminen ei ole. Tieto yliopiston resursseista ja 
rahoituksesta ei muodosta suoraan mitään vaatimuksia. Sitä voi tarjota hyvin vähän ja silti 
vastaava ehdotus muodollisesti täyttyy; sitä voi antaa todella paljon, mutta kun jokin 
yksityiskohta puuttuu, voidaan sanoa, "ettei yliopistolaisilla ole tietoa". Näistä ehdotuksista ei 
siis kannata tehdä toimenpiteitä tai projekteja, vaan ne olivat pyrkimyksiä, joiden kautta 
parannetaan toimintakulttuuria. 
 
Tässä yhteydessä viimeinen 18. esitys tuntui minusta erittäin osuvalta. Kyselyitä tutkimuksen 
välineenä käytetään yliopistossamme laajasti, ja minä olen nähnyt kaikenlaisia viime vuosina. 
Hallinnon lähettämät kyselyt, vaikka niiden tarkoituksena ei ole varsinaisen tutkimuksen 
tekeminen, eivät herättäneet innostusta. Hyvänä kontrastina toimii nimenomaan tämä 
kommenttikierros, kun vastausaikaa on ollut noin kaksi viikkoa, kommentointi on 
vapaamuotoista eikä vastauksen pituutta käytännössä juurikaan rajoiteta. Näissä olosuhteissa 
sitouduin vastaamaan helposti, vaikka en voi tietää, huomataanko vastaukseni todellisuudessa 
millään tavalla. Lainatakseni kolumnistia: "Haluan puhua asioista aikuisena ammattilaisena, ja 
vertaisena suhteessa kuulijoihin". 
 
Loppujen lopuksi minä joudun pohtimaan, millaisia seurauksia nämä ehdotukset tuottavat 
puuttuvan luottamuksen ympäristössä. Ne esittävät hyviä toimenpiteitä, mutta auttavatko ne? 
Tällä hetkellä yliopiston johdolla ja henkilökunnalla ei mielestäni ole erityisiä syitä luottaa 
toisiinsa. Luottamusta ei voi lisätä hallituksen päätöksellä, eikä se synny automaattisesti edes 
kaikkien raportin ehdotusten toteuttamisen jälkeen. Voidaan olettaa vain, että yliopistolaisten 
tarpeisiin ja ehdotuksiin vastaaminen tulee vahvistamaan luottamuksen vaikutelmaa – 
todellisesta tilanteesta paljolti riippumatta. Vastaavasti oman agendan ajaminen 
epätyytyväisyydestä huolimatta tuhoaa vähitellen tätä vaikutelmaa. 
 
Kuitenkin olemme nähneet yliopiston jo nyt menevän siihen suuntaan, jonka ainakin sen johto 
katsoo myönteiseksi. Toisin sanoen epätyytyväisetkin työntekijät suoriutuvat tehtävistään ja 
esihenkilöt saattavat pitää tätä tilannetta normaalina. Jää siis nähtäväksi, vaatiiko luottamuksen 
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rakentaminen vähemmän voimavaroja kuin motivoitunut henkilöstö tarjoaa sen jälkeen. Itse 
hyväksyn kummankin vastauksen olemassaoloa. 
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Tärkeintä on mielestäni se, että päätökset, niiden perustelut, sekä niihin mahdollisesti liittyvä 
intressit ovat mahdollisimman avoimesti esillä. Ilokseni olen tässä positiivista kehitystä. Pidin 
niistä työryhmän ehdotuksista, jotka korostivat avoimmuutta.   
 
Ymmärrän hyvin, että hiljattain yhdistyneessä yliopistossa on monenlaista kilpailua, jonka 
ohjaaminen rakentavaksi keskusteluksi sekä neutraaliksi ja faktapohjaiseksi päätöksenteoksi on 
yksi hallintomallin haasteista. Useimmat meistä haluaa keskittyä tutkimukseen, opetukseen ja 
opiskeluun. Pitää huolehtia ettei tällaiset ihmiset jää "hopealle" mallissa, jossa omaa etua pitää 
puolustaa hallintoelimissä istumalla.  

Kari Systä 
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Johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää tarkastelleen työryhmän raportti sisältää erinomaisia 
havaintoja ja erittäin perusteltuja ehdotuksia uudistuksiksi. Kannatan raportin esityksiä vahvasti 
ja pidän niitä ilman muuta oikeansuuntaisina.  
Esimerkkejä tästä ovat mm. hallituksen koostumusta ja valintaprosessia koskevat ehdotukset, 
jotka selkiyttävät tilannetta ja vastaavat selvästi paremmin perustus- ja yliopistolain kirjainta ja 
henkeä. Samoin konsistorin asemaa ja koostumusta koskevat ehdotukset ovat samalla kertaa 
sekä joitain nykyisiä sekavuuksia ratkaisevia ja valtasuhteita selkiyttäviä että yliopistojen 
johtamisen kannalta paremmin lakia ja perustuslakivaliokunnan ja oikeusasiantuntijoiden 
näkemyksiä vastaavia. Esimerkiksi provostin asema konsistorin puheenjohtajana on ollut 
käsittämätön piirre, jota olisi yritysmaailman puolella täysin mahdoton kuvitella, aivan kuten olisi 
rehtorin asema yliopiston hallituksen puheenjohtajana. On järkevää karsia pois tällaiset 
outoudet, jotka ovat yhtä lailla ristiriidassa niin aiempien vakiintuneiden yliopistohallintoa 
koskevien perinteiden kanssa kuin yritysorganisaatioiden käytäntöjen kanssa eli joille ei löydy 
perusteita kummaltakaan suunnalta.  
Ja sitten niissä tapauksissa, joissa on valittava näiden suuntien väliltä, pidän ehdottomasti 
toivottavana, että johtamisjärjestelmään palautetaan ymmärrys yliopistojen erityisluonteesta: 
yliopistot ovat selvästi valtaosin valtion eli veronmaksajien rahoituksella ylläpidetty tiede-, 
koulutus- ja sivistysjärjestelmä, jonka integriteetin, autonomian ja vapauden suojaaminen on 
ensiarvoisen tärkeää sen tehtävien toteutumiselle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
vakiintuneeseen aiempaan tapaan myös yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden on voitava 
edustuksellisesti osallistua yliopiston päätöksentekoon eri portailla ja ylimmällä tasolla eli 
hallituksessa asti. Toivon painokkaasti, että tämä selkiytettäisiin myös niin, että henkilöstön ja 
opiskelijoiden kolmikantainen edustus hallituksessa kirjattaisiin johtosääntöön eikä jätettäisi sitä 
pelkästään avoimeksi mahdollisuudeksi.  
Edustuksellisuuden periaatetta ja toteutumista on siis johtosäännössä työryhmän ehdotusten 
mukaisesti vahvistettava ja kirjattava selkeämmin kautta linjan, niin hallituksen, konsistorin kuin 
tiedekuntaneuvostojen osalta. Kannatan vahvasti myös tiedekuntaneuvoston roolin 
vahvistamista dekaanien valinnoissa työryhmän esittämällä tavalla.  
Lisäksi pidän ehdottoman välttämättömänä, että yliopiston kaltaisessa julkisrahoitteisessa 
organisaatiossa päätöksenteon läpinävyys (mukaan lukien rekrytoinnit), asiakirjojen julkisuus ja 
näitä koskeva tiedottaminen toteutetaan jatkossa selvästi aiempaa vastuullisemmin, työryhmän 
ehdotusten mukaisesti.  

Kommentoija on 
tutkimus- ja 
opetushenkilöstön 
pitkäaikainen jäsen 

 



165 
 

Kommentti Kommentin 
lähettäjä 

Edustetun ryhmän 
nimi 

Työryhmän raportti on varsin kannatettava ja puuttuu keskeisiin yliopistodemokratian 
ongelmakohtiin yliopiston nykyisessä johtamisjärjestelmässä. Nykyisessä järjestelmässä 
operatiivisen johdon runsaalla vallalla on varmasti haluttu parantaa tehokkuutta ja tuoda 
ketteryyttä, mutta samalla se sivuuttaa sen, että yliopiston keskeisin voimavara on sen 
sitoutuneissa yhteisön jäsenissä: professoreissa, tutkijoissa, lehtoreissa, opettajissa ja 
opiskelijoissa. Jos vaikutusvaltaa kavennetaan tai sen avulla ei voida vaikuttaa asioihin, 
yliopistoyhteisö tuntuu helposti vieraalta ja ketteryys muuttuu kankeudeksi. 
 
Tällainen operatiivisen johdon ja demokraattisen johdon kitkan aiheuttaja on nykymuotoinen 
provosti, jonka roolin selkeyttämistä kohti akateemisista asioista vastaavaa johtajaa ja 
konsistorin valmistelijaa, kannatan minäkin. Taitava esittelijä osaa ja kykenee kyllä tiedolla ja 
näkemykselllä valmistelemaan asiat siten, että niille löytyy myös demokraattisen johdon tuki. 
 
Mitä tulee konsistorin edustukseen, näkisin tasoittamisen tarpeelliseksi niin ikään kolmikannan 
eri osapuolten paremmaksi sitouttamiseksi. Professorit tietysti edustavat korkeinta akateemista 
osaamista, mutta toisaalta heille myös kasaantuu paljon johtotehtäviä myös alemmalla tasolla. 
Näin kuuluu tietysti ollakin, mutta etenkin silloin, kun asiat ovat hankalia ja käynnissä on paljon 
erinäisiä muutosprosesseja, on se myös helposti kuluttavaa. Toisaalta tällöin myös vastuu 
osallistaa, jakaa tietämystä ja kuunnella muita kolmikannan ryhmiä kasaantuu turhankin paljon 
professorien vastuulle. En kuitenkaan lähtisi rankasti pienentämään konsistorin kokoa, jotta 
monialaisessa yliopistossa edustus ei jakaudu turhan pienelle osalle. Näin ollen esitetyistä 
vaihtoehdoista joko 6-6-6, 7-7-7 tai 7-6-6 olisi paras. 
 
Niin ikään sitouttavuuteen liittyy huomioni tiedekuntaneuvostoista. Nykyjärjestelmässä on 
valitettavasti välillä epäselvää, kenelle dekaani on vastuussa ja ketä dekaani missäkin 
pöydässä puolustaa. Kun dekaanilla on tiedekunnan taloudesta ja toiminnasta vastuu, luo se jo 
sinällään sisäisen motivaation toteuttaa rehtoreiden asettamia tavoitteita, jolloin määräysvallan 
tiedekuntaneuvostojen kustannuksella ei ole tarpeen olla välttämättä nykyisen laajuinen. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman osalta tiedekuntaneuvoston kuuleminen ja perusteluiden 
esittämisen velvoittavuus ovat hyviä muutosehdotuksia. Toisaalta nykyinen järjestelmä myös 
asettaa helposti tiedekuntaneuvostot rooliin, jossa sen tehtävä on nimenomaan kritisoida ja 
kyseenalaistaa. Jos tiedekuntaneuvostojen valta koskisi enemmän päätöksentekoa, voisi se 
myös pikemminkin rohkaista osallistumaan ja kantamaan vastuuta. Yliopistossa voitaisiin 

Ville Hämäläinen 
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luottaa yhteisön jäseniin enemmän. Äärimmillään tämä kysymys on tietysti silloin, jos dekaani 
poikkeaa professorinimityksistä, joissa paras asiantuntemus on kuitenkin kullakin tieteenalalla 
ja huolellisesti hoidetulla nimitysprosessilla. Tiedekuntaneuvostot ovat tärkeä osa 
läheisyysperiaatteen toteutumista, mutta se ei toteudu, jos niillä on vain läheisyyttä vailla valtaa, 
tai jos tiedekunnat ovat niin suuria, että edustus rajautuu turhan suppealle joukolle. 
 
Jos tiedekuntaneuvostoihin nimitetään ulkopuolisia jäseniä, on oltava tarkkana, etteivät nämä 
paikkamäärän mahdollisesti pysyessä samana tai joissain tiedekuntaneuvostoissa 
pienentyessä, ikään kuin vie yliopistoyhteisön paikkoja. Aikoinaan tiedekuntaneuvostoja 
edeltäneissä vastaavissa elimissä oli myös ulkopuolisia jäseniä, mutta nämä eivät osallistuneet 
puhtaan akateemisiin päätöksiin, kuten väitöskirjojen arvosanoista päättämisiin. Olisi myös 
tarkkaan punnittava, mikä tällaisten ulkopuolisten jäsenten tuoma hyöty ja etu on: sidosryhmien 
kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ilmankin, että nämä ovat edustettuina päätöksenteossa, 
toisaalta taas ei ole vaikea kuvitella tilannetta, jossa jokin sidosryhmä voisi näyttäytyä 
arveluttavana akateemisen vapauden ja riippumattomuuden kannalta. Tuskin kukaan haluaisi 
olla päätöksenteossa mukana kiistanalaisen tahon edustajana. 
 
Jaan työryhmän näkemykset avoimuudesta ja päätöksenteon ennakoitavuudesta. Tulisi olla 
itsestäänselvää ja sääntöihin kirjattua, että toimielimillä on kaikki päätökseen vaikuttava aineisto 
riittävän ajoissa. Muunlaisia päätöksiä ei yliopiston kaltaisessa tietoon perustuvan ja avoimen 
päätöksenteon yhteisössä tulisi voida tehdä. Samoin yliopistoyhteisölle on varattava aikaa 
lausuntokierroksilla. Lausuntokierrosten kaikki materiaali tulisi myös olla saatavilla vähintään 
pyynnöstä, nykyään tehdään jonkin verran erinäistä esikarsintaa ja vaihtoehdoista valitsemista. 
Lisäksi omasta kokemuksesta otan esiin sen huolen, ettei aina ole ollut selvää, missä 
vaiheessa jokin asia on päätöksenteossa, lähetekeskustelussa tai valmistelussa. Nämä 
huomiot tosin koskevat T3-prosessia alkuvaiheista uusien tiedekuntien luomiseen asti. Sen 
jälkeen olen ollut kuumimmista keskusteluista sivussa. Jos yliopistossa perustetaan 
valmsitelevia työryhmiä, niiden kädenjäljen tulisi myös näkyä lopullisissa päätöksissä. Sitä 
toivon etenkin tämän työryhmän raportin osalta. 
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Kiitokset mahdollisuudesta kommentoida työryhmän raporttia ja siihen sisältyviä ehdotuksia. 
Työryhmä on toiminut yliopistoinstituutiota sekä sen perustuslaissa ja yliopistolaissa säädettyä 
itsehallintoa kunnioittaen ja vaalien, mikä näkyy työryhmän työskentelyn lähtökohdissa sekä 
raporttiin kirjatuissa ehdotuksissa ja niiden perusteluissa. Uskon, että yliopiston hallituksella on 
viisautta ottaa työryhmän ehdotukset vakavasti ja antaa Tampereen yliopistolle mahdollisuus 
rakentaa toimiva johtamisjärjestelmä ja tehdä johtosäännöstään yliopistoa ja yhteiskuntaa 
palveleva. Työryhmän ehdotukset edistävät sekä yliopistoyhteisön sisäisen luottamuksen 
muodostamista että yhteiskunnan luottamuksen kasvattamista yliopistoon.  
 
Ehdotusten toteuttaminen selkiyttää vallanjakoa erityisesti päätöksenteko- ja 
toimeenpanovallan välillä sekä edistää edustuksellisuuden ja yliopiston itsehallinnon 
toteutumista. Jatkossa tulisi työryhmän ehdotusten toteuttamisen jälkeen kirjata johtosääntöön 
yliopistoyhteisön edustuksen mahdollisuus yliopiston hallitukseen sekä kolmikannan 
tasapuoliseen toteutumiseen edustuksellisissa elimissä yksiselitteisesti. Näin varmistettaisiin 
paremmin yliopistolaisten osallisuutta, edustusta ja luottamusta.  
 
Ilman yliopistolaisia ei ole yliopistoa. Yliopistolaisia ei ole ilman yhteiskunnan luottamusta 
yliopistolaisiin ja yliopistoon. 

Liisa Ahlava 
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Toimenpide-ehdotus (3) 
 
Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen selvitys perustelee hyvin miksi 
provosti 
yliopiston ylimpänä akateemisena johtajana toimii ammattimaisena konsistorin puheenjohtajana 
todeten 
mm.: 
Tampereen korkeakoulusäätiön valmistelussa provostin toimimisella konsistorin puheenjohta- 
jana on nähty useita positiivisia funktioita. Tärkeimpiä niistä ovat riittävän tiedonkulun ja konser- 
niohjauksen turvaaminen konsistorin, hallituksen ja muiden toimielinten välillä. 
 
Työryhmän esityksen perustelu pohjaa epäilyyn, että operatiivinen johto toimisi 
yliopiston edun vastaisesti tai ei kunnioita konsistorin päätösvaltaa: 
"Tämän on katsottu sisältävän riskin, että konsistorin päätöksentekoa sidotaan liikaa 
operatiivisen johdon tahtoon, vaikka onkin hyvä, että näillä tahoilla on hyvä ja 
läheinen yhteistyö." 
Jos konsistorin työskentelyssä on ollut ongelmia, ne tuskin ovat johtuneet hallinnollisesta 
rakenteesta, vaan pikemminkin toimintakulttuurien eroista, jotka eivät tasaannu johtosäännön 
muutoksella. 
 
Työryhmän raportissa muutostarvetta perustellaan myös: 
"Näin ollen provostin rooli konsistorin puheenjohtajana on joidenkin mielestä lain  
valossa kiistanalainen, joskin hänet saatetaan pitää professorikiintiöön kuuluvana." 
 
Lain kannalta nykykäytännössä ei ole ongelmaa, sillä apulaisoikeusasiamies lausunnossaan 
konsistorin 
puheenjohtajan nimittämisestä toteaa: 
"Johtopäätökseni on, että minulla ei ole riittäviä oikeudellisia perusteita puuttua yliopiston halli- 
tuksen menettelyyn. Sen sijaan katson aiheelliseksi esittää vielä opetus- ja kulttuuriministeriön  
arvioitavaksi, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää, jotta edellä esittämääni yliopiston itsehal- 
linnon sisältöön liittyvää tulkinnanvaraisuutta ei olisi." 
Lienee siis viisainta odottaa yliopistolain täsmennystä tältä osin ennen kuin tehdään 
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johdon ja konsistorin välistä toimintaa haittaavia päätöksiä. 
 
Koska nykyinen menettely vahvistaa konsistorin, rehtoraatin ja hallituksen välistä yhteistyötä 
ja sitä kautta tiedon kulkua sekä luottamuksen syntymistä, ei johtosäännön kyseistä kohtaa 
tulisi 
muuttaa. 
 
Toimenpide-ehdotus (5) 
 
Työryhmän ei-yksimielinen kanta on että konsistorin paikkajakoa tulisi tasapuolistaa, mutta 
muutoksen perustelu on heikkoa. 
Työryhmä myös itse toteaa: "...esimerkiksi Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Oulun  
yliopistossa professorikunnalla on laajempi osuus. Professorien ”yliedustusta” on perusteltu  
sillä, että professorien ajatellaan edustavan korkeinta akateemista osaamista ja ovat kaikkein  
syvällisimmin sitoutuneita yliopistoon. Professorien rooli on ikään kuin yliopiston ytimessä." 
Tämä Suomen eturivin yliopistojen, joihin TAU myös kuulunee, menettely on hyvä. 
 
Konsistorin nykyinen paikkajako tulisi siis säilyttää. 
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Työryhmän raportissa on kannatettavia kohtia, jotka erityisesti painottuvat päätöksentekoelinten 
kokouskäytänteisiin ja -ohjeisiin sekä vistinnän ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen liittyvät 
kohdat.  
 
Kuitenkin raportti sisältää sangen outoja ehdotuksia, liittyen provostin asemaan konsistorin 
puheenjohtajana ja se, että provostin tehtäväkenttä tulisi kohdentaa kohti akateemista rehtoria.  
Tällä hetkellä yliopistollamme on kaksi akateemista rehtoria, tutkimus- ja koulutusvararehtorit, 
miksi tarvitaan vielä kolmaskin. 
 
En kannata konsistorin kokoonpanon muuttamista kohti tasakolmikantaa. Lisäksi konsistorin 
jäsenten tulisi edustaa tasapuolisesti eri yliopiston aloja.  Tämä tulisi johtosäännössä saattaa 
eksplisiittisesti mainittavaksi. 
 
Olen keskustellut raportista professori Matti Pentin kanssa ja olen nähnyt hänen kommenttinsa 
työryhmän raporttiin.  Yhdyn täysin hänen kommentteihinsa. 

Reijo Kouhia 
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Toimenpide-ehdotus (1) ja (2) 
 
Johtosääntö on yliopiston perustamisvaiheessa tarkkaan harkittu. 
Hallituksen jäsenten nimityskomitea on otettu mukaan johtosääntöön, koska on haluttu 
varmistaa yliopiston ylimmän hallinnollisen elimen asianmukainen valintaprosessi 
ja erityisesti perustajaosakkaiden tosiasiallinen kuuleminen. Apulaisoikeusasiamies 
ei ole lausunnossaan löytänyt menettelystä huomautettavaa. 
 
Työryhmä tulkitsee lakia toisin ja sen näkemys eroaa apulaisoikeusasiamiehen kannasta: 
"Työryhmässä määrämuotoisen nimityskomitean roolia ja asemaa on pidetty yliopistolain 
valossa kiistanalaisena, vaikka apulaisoikeusasiamies yllä mainitulla päätöksellään 
on jättänyt puuttumatta siihen." Apulaisoikeusasiamies ei ole puuttunut asiaan, koska 
menettely on lain mukainen. 
 
Ylimmän johdon valinnassa nimityskomitean käyttö on yleinen ja hyväksi todettu 
toimintatapa isoissa organisaatioissa. Hallituksen kokoaminen on tärkeytensä vuoksi 
tehtävä hyvin määritellyn ennakoitavan prosessin kautta, joten prosessi on syytä 
määritellä johtosäännön tasolla. Konsistorilla on myös jo nykyisessä mallissa hyvän 
yhteistyön ja lopullisen päätöksenteon kautta tosiallinen päätösvalta hallituksen 
jäsenten nimittämisessä. 
 
Johtosääntöä ei ole syytä muuttaa tältä osin. 
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Kannatan esitettyjä muutoksia. Haluaisin aluksi kommentoida sitä, miten raportin työryhmän 
valinnan olisi voinut alusta asti hoitaa paremmin, mutta nyt lienee kuitenkin oleellisempaa 
keskittyä tulevaan, joten:  
Tiedekuntaneuvoston rooli on liian heikko. Neuvoston toimivaltaan tulisi sisällyttää isompia 
linjauksia koskevat asiat kuten strategiat ja toimintasuunnitelmat sekä neuvoston (ja 
opiskelijoiden ja henkilökunnan) roolia rekrytointiin liittyen tulisi kasvattaa. Myös konsistorilla 
tulisi olla sananvaltaa isojen linjausten asioihin sekä opiskelijamäärään. Rehtorin valinta tulisi 
toteuttaa kolmikantaisen toimielimen (nimityskomitea) avulla. Rahoituspäätöksien tulisi olla 
myös hallituksen tehtävä, ei ainoastaan rehtorin. Monijäsenisiin toimielimiin tarvitaan 
tasakolmikantaedustus ja sekä hallitukseen että johtoryhmiin ja tiedekuntiin tarvitaan sekä 
henkilöstön että opiskelijoiden edustus. 

  

Tämä unohtui edellisestä kommentista. 
 
Johtosäännön kokonaisuutta ja sen vastuu- ja valtasuhteita olisi helppo pohtia näiden 
kysymysten avulla: 
 
Edustaminen (representation): Kuka edustaa ketä? Miten edustaminen tapahtuu ja mihin se 
perustuu? 
Vastuuvelvollisuus (accountability): Kuka on vastuussa kenelle? Miten vastuu toteutuu ja mihin 
se perustuu? 
Legitiimiys (legitimacy): Mikä oikeuttaa toimielimen hallintavallan käytön? Mihin oikeutus 
perustuu?  
 
Toivotaan, että saamme hyvän johtosäännön! 
  

Liisa Häikiö 
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Mielestäni tiedekuntaneuvoston vaikutusvaltaa dekaanin valinnassa tulisi korostaa. Yliopiston 
yksi suurista tulevaisuuden haasteista on tasokkaan professorikunnan rekrytointi ja heistä kiinni 
pitäminen, ja siksi professorikunnan luottamus tiedekunnan ja yksiköiden johdon kyvykkyyteen 
on tärkeää. Täysin ylhäältä käsin nimitetty linjajohto ei herätä luottamusta, vaikka valinnat 
sinänsä olisivatkin onnistuneita. 
 
Lisäksi kannatan professoreiden enemmistöä konsistorin kokoonpanossa. Mielestäni tässä 
asiassa menee asiantuntemus sekä päätösvalta ja -vastuu nyt iloisesti sekaisin. Professoreilla 
on akateemisista asioista paras asiantuntemus, kokemus, sekä viime käden vastuu kullakin 
tutkimus- ja opetusalalla. Tämä asiantuntemus on varmistettu erittäin valikoivan rekrytoinnin 
sekä professuuria ja professorin urapolkua koskevien vaatimusten kautta. Siksi olisi luontevaa, 
että professorit myös kantavat suurimman vastuun akateemisista asioista _yhteistyössä_ muun 
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Professoreilla ei kuitenkaan ole täyttä asiantuntemusta ja 
tietoa muun henkilöstön tai opiskelijoiden asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
professorienemmistöisellä konsistorilla tulisi olla toimivat mekanismit muun henkilöstön ja 
opiskelijoiden kuulemiseen ja heistä koostuvien työryhmien hyödyntämiseen (esim. juurikin em. 
ryhmien konsistorijäsenten kautta) _tarpeellisen tiedon tuottamiseksi_ päätöksenteon tueksi. 
Konsistorin jäsenet puolestaan tulisi valita vaalilla, jossa muulla henkilöstöllä (mutta ei kenties 
opiskelijoilla), on oikeus äänestää myös konsistorin professorijäsenistä tasavertaisesti 
professoreiden kanssa. Tällä tavoin muun henkilöstön demokraattinen edustus taataan 
konsistorissa.  
 
Lisäksi: professorikunnalla kollektiivisesti, yhdessä rehtorin ja linjajohdon kanssa, on joka 
tapauksessa paras näkemys akateemisen toiminnan ylläpidosta ja pitkäjänteisestä 
kehittämisestä. Erityisesti strateginen kehitystoiminta nojaa käytännössä uusiin tenure track ja 
full professor-rekrytointeihin. Muun henkilöstön tehtävänä on pääasiallisesti tukea johdon 
asettamaa strategiaa sekä professorikunnan asettamia tutkimuksellisia ja koulutuksellisia 
tavoitteita, eli yliopiston laissa määrättyjä perustehtäviä. Muu henkilöstö on myös yliopistossa 
ns. normaalissa työsuhteessa, kun taas professuurit ovat perusluonteeltaan elinikäisiä 
akateemiseen yhteisöön sitoutuneita tehtäviä, jolloin em. ryhmien intressit ja aikajänteet 
yliopiston toiminnan kehittämisen kannalta eivät ole samat. Em. syistä muun henkilöstön 
tasavertainen edustus konsistorissa ei ole perusteltua.   
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Kirjoitin aiemmassa kommentissani virheellisesti, että koko henkilöstön tulisi voida äänestää 
myös konsistorin professorijäsenistä tasavertaisesti. Täsmentäisin, että mielestäni muun 
henkilöstön tulisi voida vaikuttaa myös konsistorin professorijäsenien valintaan, mutta 
lukumääräisesti suuremman (?) muun henkilöstön ei tulisi saada enemmistöäänivaltaa 
professorijäsenten valintaprosessissa, mutta heidän äänillään tulisi olla silti vaikutusvaltaa jos 
käytetään professorienemmistöistä konsistoria (kuten esim. Aallossa).     

  

I see that the current organization is good for steering the university and don't see need for the 
proposed changes. Perhaps the only part that needs modification is the faculty structure (ie. 
which units make faculties). This part was not optimally done at the foundation of the university.  

Professor at 
Hervanta 

 

Very disappointing to see that politics is heavily entering the university management system. 
This will lead to situation where people have to be politically active and there are different inner 
circles and interest groups driving different things. This will not serve university's benefit, and 
will also lead to system where management is not anymore impartial but is biased to certain 
directions and interest groups. Very disappointing, this was basically the horror image related to 
merging the earlier technical university and downtown university. Many people in Hervanta 
campus will walk away and leave if these changes materialize. But maybe that is something 
that people driving these changes also want ? 
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Kiitos raportin laatijoille hyvin tehdystä työstä. On helppo olla samaa mieltä siitä, että 
luottamuksen rakentaminen monitieteisessä ja toimintakulttuuriltaan heterogeenisessä 
yliopistoyhteisössämme on tulevaisuutemme kannalta keskeistä ja itse kannatan kaikkia toimia 
jotka tukevat tätä tavoitetta ja siten vahvistavat yhteisöämme. Tämän raportin ja siinä esille 
tuodut asiat voi nähdä sellaisena toimenpiteenä.  
 
Monet esille nostetut asiat liittyvät konsistorin rooliin ja kokoonpanoon. Operatiivisen johdon, 
konsistorin sekä neuvostojen välistä työnjakoa ja vastuita on hyvä selkeyttää mikäli siinä 
nähdään puutteita. Riviprofessorin näkökannasta konsistorilla on yliopistossa jo aika paljon 
valtaa, eikä työnjaon selkiyttäminen saisi tarkoittaa vallan keskittämistä konsistorille.  
 
Konsistorilla on/tulee olemaan yliopistossa merkittävä rooli akateemisten asioiden päättävänä 
elimenä. Tästä syystä - mitenkään opiskelijoita tai keskiryhmän edustajia väheksymättä - 
professorien yliedustus konsistorin kokoonpanossa on mielestäni perusteltu ja toivoisin sen 
säilyvän tulevaisuudessakin.  
 
Konsistorin puheenjohtajasta: itse en näe nykykäytäntöä ongelmallisena mutta toisaalta minulla 
ei myöskään ole hyviä perusteita nähdä ongelmallisena sitä, että konsistori valitsisi 
puheenjohtajan keskuudestaan. Toki johtosäännön avaaminen ja uudelleentarkastelu olisi 
monitahoinen, työläs ja resursseja vievä prosessi ja sitä on harkittava tarkoin. Mutta jos 
luottamus sitä myötä lisääntyy, ehkäpä se on vaivan arvoista. 

  

It is excellent that the present university management is capable of having this discussion with 
the members of the community. The transitional board was unable to engage in such 
discussion. I believe much of the need for the discussion stems from the trauma caused by the 
absurd meetings between the transitional board and members of the university community. The 
new discussion with the present board and management we have had so far has restored some 
of my faith in the ability of the present university management to do good decisions. It is also 
encouraging that many of the strangest decisions made during the transition period are being 
rolled back. E.g. teachers, students, and study programs are increasingly placed in the same 
part of the organization despite the diaspora that was decided earlier. 
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Report and proposals are not at all surprising given who were composing them. However, these 
do not reflect at all how people feel and think on average "on the field". We wanna concentrate 
on our actual work, without having politics involved. Please dont bring politics back to our 
workplace. I'm 100% against these changes. 

  

The current system is good! No need for proposed changes 1-5 and 7-11. To point 6, we should 
take care that there is all fields of science represented. The points 12-18 will improve the 
communication and openness in the university and, thus, I am supporting those. 

  

First of all, the working group doesn't represent the former TUT. Therefore, they haven't 
included the concerns of the form er TUT people at all.  
Proposed changes 12-18 are good. I support them. We don't need changes  7-11  as current 
dean and faculty rules are good. For Point 6,  all the areas of science are represented there not 
just MAB or SOC. The current Academic Board system and the University Board selection 
model is ok, so no need for the proposed changes in 1-5.  

Humeyra Caglayan 
 

The most important thing about this report and the comments round is that the format of the 
report basically shuts out a majority of even highly educated personel. The education of many 
of us has nothing to do with this form of byrocracy. And with many other things to attend to also 
little time or interest in our hands to delve deeper into such an report that is long and difficult to 
follow to your average person which we most are in regards to administration. We loose our 
opportunity to say our opinion due to simple reason of inaccesble discussion. So what I wish is 
to have more down to earth, concrete communication which also maybe reflects the rift 
between more politically oriented people at former TAU and more technically oriented people at 
TUT. Though this also concerns the management vs. researchers communication. And this 
reflects the decission making. So, unable to delve deep into the report I just state the most 
important thing I see about the university management. Constant attention to the way we 
communicate with people on different fields of expertice is required at all levels and especially 
in emails. Clear (simple) communication leads to opportunities to express the opinions. Clear 
communication so we see where it is impotant to express those opinions to improve the 
university. And clear ways to communicate with the management even outside these 
questionaries. 
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a. I didn't recognize names in the working group. Even if there is somebody from Hervanta 
campus/ENS - I don't know them. It may be an issue of representation in the working group or 
of communication about it. 
b. Suggestion (6) is the only one on representation. While I support the idea of better 
representation of staff and students, I would also like to see the mechanisms ensuring equal 
representation of different areas of TAU's activities/research. 
c. Suggestions (13)-(18) aim at improving the communication, I support them. 
d. I don't have an opinion about the other suggestions, just please make sure that they do not 
introduce additional bureaucracy without well-justified reason, and especially that they don't 
introduce new communication gaps, as at the moment TAU already has way too many. 

  

In my opinion, the current system is good, and the suggested changes are either unnecessary 
or take the management/regulations to wrong direction 
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(This is a shortened version of Tatte's comments already provided in Finnish) 
 
Tampere University Association of Researchers and Teachers, Tatte ry, would like to thank the 
working group for this long-awaited and hoped for report. Tatte stands largely in favour of the 
recommendations put forward in this report. We consider the recommendations concerning the 
election of the University Board members, the role and tasks of the Academic Board, and the 
tripartite representation of the university bodies particularly called for. The recommendations of 
the working group are well aligned with the legislation pertaining to universities in Finland, both 
in letter and in spirit. Tatte considers it very important that many of the recommendations of the 
working group are implemented, even when they might appear minor or merely technical in 
nature. They are not. 
 
The report is proof of the capability and desire to reach an accord through compromise and 
building trust. This is exactly what the university needs. All in all, the recommendations of the 
working group guide us toward a better university. 
 
Tatte supports the recommendations of the working group without reservation when it comes to 
appointing the university board and defining the tasks and activities of the academic board (the 
consistory). Tatte considers realising these recommendations extremely important for the 
successful running of the university. 
 
The powers granted to the academic board should not be restricted any more than what is 
stipulated by law, whether it comes to appointing the university board or any other tasks of the 
board. The current university board appointment process is simply untenable.  
 
The academic board is to appoint its chairperson from among its own members. An 
administrative model where the provost acts as the main rapporteur for the academic board 
makes intuitive sense as the president similarly acts as the rapporteur for the university board. 
This solution would accordingly differentiate between the decision-making structures and the 
executive branch, and also clarify the position of the provost. The foundation rules make this 
solution possible, and it would also respect the spirit of the legislation pertaining to universities. 
Simply referring to so called established practice (i.e. the administrative model of Aalto 
University), or stating that strictly speaking the current model is not unlawful, are meagre 

Liisa Ahlava Tampere University 
Association of 
Researchers and 
Teachers, Tatte ry 
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arguments compared to the pressing need to build a functional administrative model best fit for 
Tampere University, and begin to rebuild trust. 
 
It is Tatte’s official position that the representative bodies of the universities should follow a 
tripartite form of representation. The working group’s recommendation to increase the 
representation of students and other staff in the academic board is thus also supported. 
 
Tatte also supports the recommendation relating to the position of the provost and the vice 
presidents. The tasks, responsibilities, and the position of the provost in relation to other 
decision-making bodies is currently unclear. The tasks of the provost have not been laid out 
clearly in the University Regulations or elsewhere. Section 7 of the University Regulations is too 
broad. The provost’s main duties as the academic president should be clarified. Following the 
recommendation of the working group, the phrasing detailing the provost as the chairperson of 
the academic board is to be removed. 
 
The division of duties and responsibilities between the provost and the vice presidents should 
also be clarified. A decision by the president as per section 8 of the University Regulations 
regarding the division of tasks between the vice presidents does not currently exist. The 
decision could clarify the tasks and responsibilities between the vice presidents and the provost 
as recommended. 
 
Tatte supports the recommendations outlined in the working group’s report relating to the 
appointment of deans. 
 
Tatte supports the recommendations regarding the Faculty Councils’ role in the university 
budgeting and planning process and in professorial recruitment. The Faculty Council should, 
however, be heard not only in the professorial recruitments, but also in the recruitments of 
research directors and third tier recruitments. Section 16 subsections 6 and 7 of the University 
Regulations detail these third and fourth tier recruitments and their requirements, which are 
central for teaching and research. The Faculty Council would have a natural role here. 
 
Tatte supports the recommendation concerning the size of the Faculty Council being 
discretionary. It should be noted that section 15 subsection 5 of the University Regulations in its 
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current form already permits the smaller size of the Faculty Council: “In the event that the 
Faculty [Council] has less than fifteen (15) members, due to the size of the faculty or for 
some other justified reason, the President shall issue specifications on a smaller but 
proportionate composition and the election procedure in separate guidelines.” When 
considering the size of the Faculty Councils, the large faculties should be considered along with 
the small ones: at which point is the subsidiarity principle compromised due to the large size of 
the faculty itself. There is a risk that dividing lines and spheres of interest develop in large 
faculties, which may jeopardise the functioning of the Faculty Council. Reflection and analysis 
on when a faculty is too small or too large to function is necessary. In large faculties (such as 
ITC currently), a model of decision making structures that would include more local decision-
making bodies (such as unit councils) and thus better support the subsidiarity principle, could 
be considered.   
 
Tatte acknowledges the working group’s recommendation for appointing external members to 
the Faculty Councils with some reserve. Including members from outside the university 
community might endanger the functionality and autonomy of the decision-making body, which 
is representative of and chosen by the community, and its position in relation to the preparatory 
and executive branches. There are also risks involved that would arise in the Faculty Council’s 
tasks, e.g. in assessing doctoral dissertations and in hearing the Council in regard to the 
university budgeting, planning and recruitments, as described in the recommendation of the 
working group. In its current form, section 15 subsection 6 of the University Regulations already 
allows for faculty advisory boards appointed by the dean. This advisory board would be one 
way to ensure that external stakeholders are involved and have an opportunity to have an 
impact without influencing the actions of the decision making body. The tasks of the advisory 
board, its responsibilities and jurisdiction should nevertheless be carefully drafted, so that the 
board work is interesting and meaningful to stakeholders. Other possibilities for meaningfully 
involving external stakeholders would be the dean’s steering committee, steering groups for 
research and teaching or the planning groups in the faculties. 
 
Tatte supports the recommendation pertaining to the meeting practices of decision-making 
bodies and the recommendations relating to transparency of both decision-making and 
communications. 
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Once the recommendations of the working group have been implemented, with their 
accompanying comments in mind, it is important to consider if the clause allowing the 
representation of university staff on the university board should be made explicit in the 
University Regulations. Tatte supports an unambiguous clarification to the Regulations that 
clearly states no restrictions should be placed on community representation on the board. The 
current Regulations fail to meet the requirements of meaningful university autonomy, and 
instead create conflicts that resonate not only within the university community but also outside 
it. 
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- It is my opinion that the former TUT was not well enough represented in the working group 
who was responsible for authoring the report 
- It is clear to me that the current Academic Board system and the University Board selection 
model are functioning very well, so there is no need for the proposed changes 1-5. 
- Concerning the Point 6 that is about the structure of Academic Board. It is my sincere wish 
that all the areas of science (various disciplines) are represented in there.  
- I feel that the proposed changes 7-11 are not needed as current dean and faculty rules are 
working fine. 
- I also feel that the proposed changes 12-18 are good suggestions to develop university 
openness and communication in general and therefore, I am in favour of these changes. 

Mika Valden 
 

Kannatan kaikkia johtosääntöryhmän esittämiä uudistuksia. Niillä korjataan ilmeisiä ongelmia 
valtatasapainossa ja lisätään kauan kaivattuja ja tarpeellisia yliopistoyhteisön 
vaikutusmahdollisuuksia ja yliopistodemokratiaa uuden yliopiston johtamisjärjestelmään. 

Varpu Jutila 
 

 




