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Liitc 3. Kuvaus siitä, mihin suuntaan ja miten hakija johtaisi Jyvliskylän yliopistoa

ic/skit vu

.Pvviiskvliin vijopislo on nienestyvil. monitieteinen ja monialainen tiedevilopisto.

Perusrakenteiltaan vliopisto on kunnossa. eikii suuria muutoksia toiminnan vlcislinjoihin

ole tarpeen tchdu. 1ietcnkin rnaan hallituksen ja OKM:n peruslinjauksct on otetlava

toiminnassa huomioon. mutta uusimpien (0KM palaute lokakuu 2011) tietojen

perusteella tilanne ci .Iyviiskylän osaka nävtä poikkeuksellisen haasteelliselta.

Rehtorikaudellani Jvviiskyldn vliopiston toiminiaa miiärittäisiväl edelleen pitkiijänteinen.

nn)nikarkinen ja monialainen tutkimus— ja koulutustoirninta. johon yhteiskunnal[inen

vaikuttavuus monipuolisesti ja laajakatseisesti ymmärrcttynä luontevasti nivoutuu. Talta

osin yliopiston nykyinen strategia Lacuna /a /iikeua ci kaipaa latin normaalia ajan

mukannan tuornaan päivitystä — perusteiltaan se on ajateltu ja toteuttamiskelpoinen

kokonaisuus. Strategian toimeenpano on suurelta osin rchtorin vastuulla. joten mainittu

tyo on aivan toiminnan ytirnessä.

i’i,/ci ‘a/sit: is

Kuwn tähankin saakka. tulevalle viisivuotiskaudella korkealuokkainen tutkimustoirnima

on toinNnnan vti.niessii, Tutkirnustyon perustalle on helppo vlliipitiiii a kehiuaii

kouluu.ista sekil vhieiskunnallista vuorovaikuttista. Yliopistolaitoksclla vlcensil a nun

mvös ivvaskylitn vliopistolla on tulevien vuosien aikana edessajin rnerkitiiivia haasteita.

john ovat taloudellisten ja demogralisten seikkojen lisaksi mm. entisestijan koventux’a

kotimainen ja kansainvulinen kilpailu.

TLilIii hetkella Jyväskylan yliopisto hyotyy sUm. caLl monissa muissa yliopistoissa on

vasta aivan hetki sitten heratty rakenteellisiin kehittamistoimiin. joiden satoa kilpailijat

voivat odottaa saavansa tulevana viisivuotiskautena. JyviiskylLln yliopistolle on oleellisia.

cliii yl iopisto ci yhtiiEiItLl heikenna toimivia yksikouta. Siten ci tule pyrkiii Than teriiviin

tutkimuksen ja koulutuksen “kflrkiin’. vaan tukea nykyisten vahvojcn yksikkojcn parhaita

osia. joita on monissa vksikoissa useampia kussakin. Toisaalta on varottava levittiimiistLl

tutkimus- ja koulutusalavastuita tai toirnintaa sellaisille alueille, joista JyvaskylLlssa ci ole

riittiivLlsti aiempaa tunlemusta mi jotka ovat Jo nyt liian ankarasti kilpailtuja. KavtiinnossLl

ILiniLi tarkoittaisi sum. cuLl vliopiston kannattaa keskittyfl Jo koetelwjen ja vahvaa tulosta

wkcv icn alojensa kehittLlmiseen nUn. ettil niihin luontevasti liiuvvLlt uudet avaukset

saisivat jo lithtokohtaiscsti tukea aiernmista vahvoista aloista.



Viisivuotiskausi sisiilUia sangen runsaasti aiemmin tunnistarnattomia riskejLi, joten uusiin.

kokonuan tuntemattomlin. hankkeisiin IahtemisessLi on oltava pidllttyvLiisia. Tarnä ci

kuitunkaan tarkoila. että toirninnassa pyrittLiisiin rnahdollisimman “varmaan” toimintaan.

sillit scllaiiien toiminlatapa ohtaa nopeasti toiminnan pysahtyrniseen a taantumiscen.

.TvviiskvlLin vliopiston menestys tube jatkossakin perustumaan baajaan lutkimus— ja

koulutusvobvymiin. joissa onnistuminen takaa ainakin kohiuulliset taloudelliset rcsurssi[.

Nijopision jobdossa on arvostettava niiUi vksikaitii. jotka tuottavat kokonaisvaltaiscsti

hvvLiü a vakaata tubosra nUn tutkirnuksen kuin koulutuksenkin aloi ba. si I Iii j uuri

närnii volv’mialat antavat rnyös pienemmille ja/tai vain osittain mencstvkscllisille

yksikoille mahdollisuuden kehittvaja osin jopa boistaa.

Kansainvulisen vliteistyon rnerkitystLi ci voi Icorostaa iikaa. mtitta sii[ien panostaminen

aatii myös sclkciisti Ii.siiresursseja. Kuitenkin rnahdoblisuudet saavuttaa hyviä tuloksia

csiiTIerkiksi tutkimusrahojtusrjntamabla ovat riskeistil huobirnatta hyvilt. joten niihin

kannattaa satsata. Yksi varsin edullinen tapa kehittäa tätEi toirnintaa on helpottaa

varttuncidcn tutkijoiden opetus— ja hallintotaakkaa tutkirnusjaksojen avubla.Jyvaskylan

yliopisto on — kuten mm. rehtori Aino Sallinen ilmoitti avajaispuheessuan syyskuussa

2011 — shrtymässa tutkimusjaksojarjestelmliän. joka mahdollistaa tämän larkean teeman

edelleen kehittamisen.

) /iopiston/ohiunnnen /a suhde Iic,//inik.sein

Yliopiston rehiorina toirnisin ennen muuta nUn. cull seka yliopiston johtaminen cull

resurssicn jako vksikoille ja tutkimusryhniflle tapahtuisivat kokonaisvaliaiscsti olemassa

olevan ja itse kerihivn tiedon seka osoitcitavissa olcvien tulosten analvvsin jalkeen.

Samalla ohlamisi.ssa ja analvvsipcrusteissa otetlaisiin huomioon riiullviin pitkll aikavahi.

.1 olboin suuriii osa satunnaisista kaus,vaihtcbuista pystytlllln puhdistamaan paatoksenteon

pohjana olevasta inl’ormaatiosta. Relilorina osallistuisin omatoimisesti aineistojen

analysointiin ensi kuden tiedon saamiseksi ja kokonaiskuvan nllpeissll pitllmisen

varmistamiseksi. Erityistll huomiota kiinnittliisin siihen. cUll halhituksella ja toin,ivalla

ohdolla olisi tieto siitll, mitll tuboksia annetuibla resursseifla a kehittiimistoimenpiteilla

on saatu aikaan ja mliii plllltelrnii asiasta voidaan tehdll.

Yksikiiiin ticteenala ci sna hyotyii kohtuuttomasti vanhoista nllytöistii mi maineestaan.

aan kaikkien tieteenabojen a oppisuuntaustcn on oltava periaattecssa samalba vilvalla

resursseja jaettacssa. Tiissii tvössfl hvodvntllisin voimakkaasti vabtakunnalbista ja

kansainvlilistii tutkimus- ja selvitvsaincistoa. ja edistaisin tiimin tiedon jakarnisma

tubosvksikoihin. jotta kenelleklllln eivllt jiisi pllatoksenteon perustana olevat faktat
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tunniswmatta. Piiäosan toirninnasta tulee perustua yliopiston strategiasta johdettaviin

seikkoihin. mika osaltaan suuntaa yksiklcëja ja tutkimusryhrnifl yhtcist.Li päärnUärää kohti.

Kuitcnkin tietynlaisia hallittuja riskeja on saadun evidenssin ja tulevaisuuden

cnnikoinnin perusteella svvtä ottaa. Silti esimerkiksi uusimman tutkiniuksen arvioinnin

tuicksia on livodvnnettava rnväs silloin. kLHn niiden tulokset eiviiE vastaa

ennakkokäsitysta tai —Iuuloja. Toisin sanoen erilaisten tietoaineistojen mliaratietoisella

anaI vsilIii pvstvtiiän ennakoirnaan toimintaa entistilkin paremniin ja siten helpottamaan

vksiköiden ja vksittiiisen henkilokunnan jäsenen vmmärrvstä ornasta ja edustamansu

osaorganisaation suunnasta ja tulevaisuudesta.

Rehtorina tehtavani tulevana v sivuotiskautena olisi ennen muuta yliopiston sisäisen

organistiation kehiltilminen ennen rnuuta suhteessa tiedeyhteisoen. [‘austani a

kinnostukseni vuoksi (ks Lute 4. Se/vityv fohtami.vkokenn,ksestu ,‘u mui.vtu ulismishi

/lUc’/lcR’cUlc( u/eatU? /e/zlul’uafl) osall istuisin aktnvisesti organisaation toiniivuuden

kehittamiseen nun hallintokeskuksen kuin cr1 tiedekuntien valilla. .lohtarniskasitvkseni

iiihtec siitii ajatuksesta. ettil ohtajan tulee olla pen liii organisaation suunsta linjoista ja

suurimmasta osasLa pienemmistakin — vain silla Lavalla johtaja osaa esittiiä riittLivLin

kriittisiLi a rakentavia kysymvksiä organisaaüolle. Samalla jobtaja pystyy aidosti

punnitsemaan ratkaisLlehdotuksia ja parannusvaihtoehtoja. Joka tapauksessa Jyvaskylan

yliopistossa vallitsee viela vuosia nnnakkain useampia hallinto—. toiminta— ja jopa

johtamiskulttuureita. joiden yhteensovittarninen seka joissakin tapauksissa

uudellcensuuntaaniinen ja muuttaminen vaatii runsaasti aikaa ja huon,iota.

Rehtorina panostaisin vahvasti organisaation sisaiseen tiedonkulkuun seka luotettavan

Li laski— i lakia—aineiston tuottamiseen. johon itse aktiivisesti osai listuisin a tekisin iii istil

luajoju analvsejd. Suurcn tiedekunnan dekaanina olen havainnut aivan perustiedon ja

toisinaan jopa aivan perusinformaation jakarnisen (tieto ja inlorrnaatio eivüt tunnettisti ole

vksi a sairia asia) antavan tarkean lisaarvon yksikoiden jobtajille ja ksikoiden

henkildstollc. Rehtorin tehtllviina on organisaation sisalla johtaa toirnintaa. osoitLa sille

peruslilijalLkset. joiden mukuan atlee edeta sekll omalta osaltaan merkittilvasti auttaa

tulosyksikoita yhteiscn päamääriin saavuttarnisessa. Samalla rehiorin alec hyodyntaa

asianaintijaorganisaationsa parhaita voimia yhteisen pUärnäärän saavuttamiseen, vaikka

luonnollisesti nionissa asioissa rebtori ja/tai hallitus sanoo vilmeisen sanan a lopullisen

pUiitoksen.

\‘ahvis taisin edelleen tiedekuntien ja yliopiston vlirnrniin johdon valista vuorovaikutusta.

Kiiytiinndssii se tarkoittaisi rehtorin. hallintojohtajan sekil niuiden keskeisten

hallintohenkiloiden seka tiedekuntien dekaanien saannollisesti pidettaviä (jopa joka

toinen viikko) vhteispalavereja, joissa kiiytaisiin lapi a keskusteltaisiin edellisessa

kappaleessa mainittuja asioita. Dekaanien tehtdviit suhteessa rehtoriin ja muuhun
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vliopis(nn johtoon kiintevlvisivLit. mikä nierkitsisi heidän työmakkansa kasvua
eiuscstliuin. ILissü tilaiucessa olisi svvtil siirtvU suurimmissa tiedekunnissa puutoi misi iii

dckauneihin (niikü kaytanto tosin taitaa Jo liii Ta heikel Iii toteutuu ainakin kahdessa
suurinmuissa tiedekunnassa) Ja pienernrnissä puolipaiviliseen dekaaniuuteen. Joka
tapauksessa mmii olisi rnonissa yhteyksissa tarkeaksi katsottua Jobtamisen tukemista.
Rehtoriia pitiiisin henkilOkohtaisesu jatkuvaa ja siiannollista vhteyttii jokaiscen
tiedckuntaan a omaha osaltani sparraisin niiiii entista parempiin tuicksi n — kiiytiinnassii
jokii sautialsi pilüU lath hiostuksena. mutta itse nakisin asian ennen muuta Johdon tukena
vksikuihle. joissa kuitenkin tehdaiin koko yliopiston kannahia tarkein tubs: tutkirnus a
koubutus. Rehtorin a yksikoiden valiton. kiintell ja jopa Iiioitehlun toistuva yhtevdcnpito
nopeuuaa tiedonkulkua molemplin suuntiin. minka hisksi rnahdohlisuudet suoraan ja
viilltnniiiin palautteeseen vahvistuisivat. Organisaalion ja sen osaorganisaatioiden
jatkuva asernointi ja vertailu muihin vastaaviin ja/tai anabogisiin organisaatioihin tuo
puolestaan kehitystvohon runsaasti hisiitietoa Ia uusia nilkokulmia. Olen havainnut
mainitunluisen menetelmiin erittitin kayttokelpoiseksi esinierkiksi rakenteellisen
kehittiiniiscn hankkeissa (Ahlianssi—vhteistyo. UNIFI—rake—hankkeet ne). Oleehlista on
yhipiiiitiiiin havaita. kuinka vahan tahlaiscen tyohon on panostettu Suomessa.

Rehiorin a hallitukscn sulneen tubee ohba suora a avoin. Rehtorin ja hahlituksen tulec
reagoidu nopeasti tilanteisiin. minka vuoksi hahlituksella tubee ohla paiitöksentcossaan
luaja in ormaauopolija. Rchtorin ja hiinen bahimnian henkibokuntansa tubee luatia
inirniaaliosta tiivistvksia ja perusteltuja vaihtoehtoisia toimenpideehdotuksia. Tiivis ja
mobemrninpuoliseen buottarnukseen perustuva vuorovaikutus rnahdollistaa nun uusien
auatllstcn esittamisen. parhaiden ja vahernmiin hyvien vaihtoehtojen analysoinnin.

visiciden ja pahimpicn skenaarioidcn” suoraviivaisenkin pohdinnan seka perustellun ja
kcstiivLihIa pohjahla olevan paatokscntcon, Menetelmilfi voisi kutsua kbassiscksi pro el

L’O17(I(I —mctodiksi. joka parhaimmillaan tuottaa loirninnan perustaksi vhia aikau nun
hedelmiilhistii tietoa kuin teräksenlujaa Iiiktaakin.
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Lute 4. Sclvitvs johtamiskokemuksesta ja muista ansloista haettavana olevaan
telitiiviiän

(JIcn toiminut .lyvaskvlan yliopiston palveluksessa kaksi vuosikymmenta. silill
cnsimniiiinen tvopiiiväni silloisessa historian laitoksessa oh 1.9.1991. Alusta liihtien olen
optttanut runsaasti (crityis’esti I 990—luvulla tavallisimmin 10 - 12 tuntia/viikko) ja
ohjannut pitkaiti toista sataa pro gradu—tyota Ja lukernattoman miiiirän niuita
scniinnaritöitii ja killoitelmia (ks. CV). Kahdenkymmencn vuoden kokemuksen myotU
den ollut aktivisesti mukana Jyvaskylfln yliopiston ja suomalaisen yliopistolaitoksenkin
niuutoksessa. Prolessorina olen toiminut ensin vt:na, vs.:nä ja nia:na I 990—luvun lopusta
nlkaen ja si emmin vuoden 2003 alusia toistaiseksi tehtEviiän nimitettvnü.

Yliopiston hailinto— Ja Iuottamustehtavissd olen ollut aivan tyosuhteeni alusta Idhtien.
ensin oman oppialneem (Suomen historia) puiiteissa. Siirrvin varsin nopeasti (viirneistäiin
vuonna 1992) jaitostason (silloinen historian laitos) tehtLiviin a nvt jo vii
vuosikvmmencn ajan olen toiminut tieclekunnan seka vhiopiston erilaisissa halhintotoissa.
I listorian a elnologian Iaitoksen johiajana (2003 — 2008) olin pädvastuussa Iaitosfuusion
lLipiviennistüi. Vuodesta 2008 alkaen olen tyoskennellyt humanistisen tiedekunnan
dekaanina. jonka tehtavun myotLi nimenomaan koko yliopistoa koslcevat selvitys- ja
hallinnointityot ovat merkittaviisti kasvaneet. Samaan aikaan valtalcunnalliset tehtiivat
seki yliopiston edustzijana että oman tieteenalan keskeisissa jlirjestöissä ovat lulled
tutui ksi . Ensin mainittuihin kuuluu esimerkiksi UNIFI :n rakenteellisen kehittilmisen
tvoryhman jäsenyys (2011) ja Jvvaskylan yliopiston kirjaston johtokunnan
puheenjohtajuus. JLilkimmiiisista mainittakoon mm. Suomen 1-historiallisen Seuran seka
Tiiaushistoriakeskuksen johtokunnan jUsenyvdet. Julia hctkclla olen myOs J viiskvliin
liopiston vliopistokollegion puheenjohtaja.

Olen lahtokohtaisesti tutkija. kulen julkaisuluettelostani nakvy. Vhmeisen
vuosikymmenen aikana hallinnolliset tehtllvat ovat kiistatta vahentaneet
mahdolli.suuksiani tiiysipainoiseen julkaisutoimintaan. mutta olen koko ajan julkaissut
kotirnaisilla a kansainvalisijia toorumeilla Suomen ja taloushistorian alaan liittyvia
Licteel lisil tutkimulcsia. Kielitaitoni kattaa englannin lisaksi ennen muuta. islantia lukuun
otl.amatta. kaikki pohjoismaiset kielet. mika on varsin luontevaa tutkimus— ja opetustyöni
suuntautuinisen vuoksi.

I lallinto a johtaniinen oval olleet minulle luonteva ja johdonmukainen IvOuran osa—alue.
silla olen tutkijana tehnvt alusta lahtien tuUimusta juuri naista teemoista. Viiitoskirjani

(j ulkais uluettelon kohia C 5) kasitteli kaupunkihahlinnon organisoitumista Ruotsin
altakunnan kaupungeissa I 600—luvulla ja nimenoniaan hallinnollis—oikeudelliscn
tehokkuuden ja toiminnan niikokulmasla. Tyossi on yhdistettv kvalitatiivis—



kvanti[atiivinen niikokulma. Joka olen sittemrnin soveltanut myos kaytannon jolitamis— a

esimiestydssLini. Viiitoskirjan aihepiiria Jatkoi suurvaltakauden virkamiehistea kasitteleva

tutkirnus (esirnerkiksi julkaisuluettelo C 6). Sitiemmin olen analysoinut mm. Iaaasti

suomalaisen yritysjohtaniisen kysvmyksifl ja nimenomaan pitkallfl aikavälillii. silW

tuik imuksessa Pcnrznuiai fci pollilikot ulkaisuluettelo C 1 2) kiisittelin suomalaisia

vntvsiohtapia I 600-luvulta 900-luvun alkuun. [Iyodvnsin tvUssLi runsaasti

Iiik.naloustieteen Ja hallintotieteen havaintoja jobtamisesta ja hallinnoista. Monista

histona—alan tutkimuksista poiketen asiaa analysoitiin sekLi nienestyneiden eitu

epaoniisiunciden johtajien näkokulmista. niinkli Iisiiksi tutkittiin laajasti vritvsjohtajien

lOiiiifltLiLI vhteisktinnZlllisessa vuorovaikutuksessa muun vhteiskunnan kanssa: siihen

perustuu kirjan otsikossakin esiintyvä kasite “poliitikot”. Sittemniin olen kirjoittanut

kymmeniii tieteellisiä pienoiselarnakertoja suomalaisista liikemiehista (ks.

ulkaisuluettelo kohta A). minka lisaksi Jo pro gradu—tyossani. joka on samalla

taloushistorian pro gradu, analysoin tarkean suornalaisen varustamon. Oy Finnlines Ltd:n.

vaiheita I 940—luvulta I 980—luvulle (julkaisuluettelo C I ). laloushistorial linen nilkokulma

a tietynlainen toltumus rahan Ii ikkeiden analvysi in on antanut minul Ic varmuutta toimia

mvös “reaalimaailman” taloudellislen suureidenja realiteetlien parissa.

Jvväskvliin vliopiston organisaatiosta ja vaiheista vlipaatllan minulla hence tavanornaista

haajernmai tiedot. silla olin yksi koirnesta Jvvaskvlan vliopiston historia-teoksen

(julkaistiluettelo C 15. kaksi osua. vhteensii 900 sivun) toirnittajasta. TäIlii osin uskallan

vLiittLih tuntevani hyvin JyvLiskvlUn yliopiston menneisyyden ja pitkän aikavLilin

kehitvslinjat. Niidcn tuntenius auttaa mericittavasti myös tulevaisuuden ennakointia —

tiimU kasitys on myOs monien asioista perilla olevien taloustieteilijoiden. kuten henry

Minzbergin. nakemys strategisesta johtamisesta. Historiantutkimus ja hallintoticteet

puolcstaaii oval syventdneet yrnmärrystäni erilaisten hallinto— ja johtarniskulttuurien

yhtiiaikaisesta ja “paallekkäisestii” olemassaolosla sekä niiden tiedostamisen a

nuiuttaniiscn mcrkityksesta tuloksellisen ja tehokkaan toirninnan varmistamiseksi. Uskon.

ella uuri naiden ilmitliden ja prosessien luntemus auttaa smtvmüvaiheen niuutosten

onnistuilcessa lapiviennissa.

Olen johtanut useita Suornen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita. a loimin

parhaillaan huippuvksikon varajohtajana. Olen onnistuinit varsin hyvin 2000—luvulla

Liydentiivun rahoituksen hankinnassa. Laheskaan kaikki hankesuunnitelrnat eivlit ale

ohianeet myönteiseen rahoituspaatokseen. mutta en ole luonteeltani helposti Iannistuvaa

tyvppia. Ohen projektinjohtajana. Iaitosjohtajana a nykyisin dekaanina kannustanut

henkilostoLi a alaisiani hakernaan jatkuvasti rahoitusta kaikkein kovimmin kilpailluista

paikoista. Uskon. että esimerkilliini on ollut vaikutusta tiedekunnan hakuintensiteettiin ja

vahintaiinkin hyvaan rnenestykseen rnyös rahoituksen saamisessa. Lisaksi olen

systeinalisoinut apurahojen suositusjarjestelman. ja tulokset oval tahta osin sangen



Rohtuulliset. sillä suosituksillani — joiden merkitys ci tietenkaiin ole yksinornainen tai

iäheskiiijn nina ratRaiseva. mutta kuitenkin tilrkeLi — on saatu varsin runsaasti

wtRinusresursseja ni in projekteihin Ruin yksittaisille tutkijoiile (ks. CV. kohta 4).

loimin vhtiijaksoisesti viisi ja puoli vuotta ivvaskviän vliopiston [iedeneuvoston

jitsenenil. oWn lienen edeileen pisimpään ko. elimessil toiminut tiedekuntien edustaja.

Fiedeneuvoston jiisenenä opin nakernaan Jvvaskvlan vliopiston edustaman

tiitkimuskentiin Rokonaisuutena ja etsimään niistLi objektiivisesti vahvuuksia a

heikkouksia. iäilii hetkei là toimin mm, Jvvaskyllln yl iopiston tutkijakoulun johtoryhmiin

jLiseneniL

Jobtaminen jaetaan vieensa yhtaàltU paaiiikointiin ja johtarniseen (management —

/L’Cfl/C’lS/7i/7’) ja toisaalta ihmisten ja asiolden jobtamiseen. Ensin mainitun jaotteiun osalta

iuonnelitisin itseüni ensi sijassa suurten linjojenjohtajaksi. jolia on kuilenkin tarkka silmil

inyds vksitviskohtiin a rutiineihin. .Fohtajana olen ennen muuta u.iuihmisten jobtaja.

rnikii tässä tapauksessa tarkoittaa sill cULl perustan pLiLitokseniekoni ennen muuta

I’aktoihin. joihin olen ennaita kunnoila tutustunut. Sen vuoksi kvkenen ikilviin a

raskaisiin puutoksiin. koska pvstvn tavallisesti perustelernaan pLiätOkseni hyvin. Pyrin

ama ottamaan asiat asioina a ni in, ettd’’asiat ratkaisevat’. Sc tarkoitLa. cULL en ota

piiatOksentekooni tai niahdollisesti hcnkiiöoni kohdistuvaa kritikkiLl henkiiokohtaisesti.

KaLson olevani johtajana helposti ILihestyttavü, jos kohta toisinaan varsin suorasanainen a

—vi \‘amnen. mikLi kistatta saattaa aiuksi olin yllalys aremmilie ihmisilie. Vastaavasti

kuunteien p olan huojnioon vastakkaisia niielipiteitii. kunhan ne perustuvat riittLlvàLin

tmetilmykseen ja kotiiLiksyjen tekemiseen. Olen tLiysiliLi mukana Laikissa tarkeiksi

katsomissani asioissa. joten johtammstvimni on toisinaan varsin kiihkea. Suurin osa

ihmisistLi vmnfflrtäLl asiaintiian hvvin. Sinansa vminLirsin Jo nuorena. että kaikkia vksiioita

ml edes organmsaatmoita ci vol ama mieliyttuU. multa püätösten pitilLi olla perusteituja.

laitil osmn ‘oin puhtaaila omaliatunnoiia sanon. että oicn nukkunut yöni sikeListi. enkii

muutenkaan ota iiikaa paineita työstãni. Arvioisin. ettLi ylcinen paineensietokykyni ja

kapasiteettini tehdii kymmeniii asioita yhtii aikaa ovat kcskmmaaraista paremmat.

.TohtaRina olen tottunut tekernilLin niyOs kovia piiLltiiksia. enkii pidLi konil iktiakuan

kavahdcttavana Wi epätoivottavana ongelmanratkaisukeinoa. Osittain tämii liittvv pIV ci

coil/ia —nakokuimaan: konsensuksccn pyrkirninen a vksmmmciisvvden korostarninen civät

valuamatta tuo organisaatiosta csiille kaikkia olecilisia tekijoitä tam saa siLl rtiàviiLin

liikkeeseen. SinLinsii en. kuten tuskin kukaan muukaan. haiua tapelia toissLkkàiin. mutta

arsmnkmn ticclevhtemsissa argumenttmen — joita on joksecnkin ama oltava enemmiin Ruin

yksi — tLilee oila moniulotteisia oliakseen uskottavia uiospain ja ennen kaikkea

organmsaation jilsenilic. Liihden siitii. ettii asiat voivat kiisteHLi. inutta mahdoliiset ihniisten

vLiiiset eriniieiisydet on jiitcttLivä tyopaikan uikopuoielie. Suosin kasvotusten tapahtuvaa



vuorovaikutusta. koska olen havainnut sen parhaaksi tavaksi kehittiiä ideolta eteenpäin a
niyös korjata epEiselvyyksiä a vaärinkasityksiii.

Edella sanotun perusteella johtarnistapani vol tilvistda akronyvmlksi SUPR_A—johiarninen.
Kyse ci suinkaan ole kylmafysiikkaan llittyvastLi orninaisuudesta. vaan termi kumpuaa

omakohtaisesta tutkimustyostli ja kaytannon kokemuksesta. Sc tarkoittaa vksinkertaisesti
•S’Lunni [tel LIa. fbi itikointia ja Resurssicn A liokointia. Oicn pvrkinvt kaikessa

toirninnassani toimimaan nun. ettü asial suunniteiiaan ensin kunnolia. sitten p01 itikoidaan
- “poiitikointi’ tarkoittaa tassil kaikenlaista vhtevdenpitoa olennaisten instituutioidcn.

organisaatioiden a vksilOiden viiliiia. ml. “politikointi” perinteisessa mielessa, \1ikali
usiut Ovut menneet suunniteirnien nnikaan. on vuorossa hankinujen resurssien allokointi

vksikoiilc ml muiile toirnijoille. Prosessi on kasitykseni mukaun sekil vksinkertainen ettli
rakentceltaan sangen javkkii. silia naiden kolmen osa-alucen paikkojen vaihiarninen

(esimerkiksi politikointi ennen suunnitteiua. resurssien ailokoinnista nyt puhumatiakaan)

ci morn vlna hvvaii tulosta kuin edeliLi mainittu. paijoiti kronologinen. toimintatapa. TLiiia

en suinkaan tarkoita. etteiko esimerkiksi tiianteenniukaisuuksilla ja hetkeen tarttumiselia

olisi orna aikansa ja paikkansa. mutta iiian suuren painoarvon saadcssaan organisaation
toiminnan ennustettavuus (nwös henkiiokunnaile Ja sidosrvhmiile) ja jossain miiLirin jopa

uskouavuus vol merkittävästi heikentya. Itse asiassa SUPRA—johtaminen mahdoliistaa

entista paremman cul hoc—toiminnan. koska perustoinunnot ovat sen mvötii tavailisesti Jo

iiihtokohtaiscsti hvvai Ia tolalia.
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Lii t e 5. Pal kka toivo m us j a ii iii oi tus, on ko Ii akij a I Ia ni au dollis u us a loittaa
tclitiivään perclityminen jo keviiiin 2012 aikana

Palkkatoivomukseni on I 3 000 euroa kuukaudessa. mitU perustelen ennen muuta
LehtLivUn vaativLILIdeIIa ja nionialaisen Iiopiston jobtarnisessa eteen tulevan
tehlUvLikcntiin Iaajuudella. Oletan. eltà tilanleen rnahdollisesti tullessa ajankohtaiseksi
johtajasopimuksessa mllUriteltUisiin tarkemmin rnvos muita t3ohOn iittyviu seikkoja.

FchtLiviiLii perehtvmisen aloitus Jo kevaällli 20 12 olisi eritUlin tiirkeULi. mutta tiissii
vaiheessa en voi viela sanoa. miten humanistinen tieclekunta tulisi suhtautumaan
siihen. cull olisin poissa tiedekunnan johtotehtllvistll o huomattavasti ennen työn
v ira IIj sta a [Lam ista.
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