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Hakemus rehtorin tehtävaãn
Haen Jyvaskylan yliopiston rehtorin tehtävaä. Hakemukseni IHtteinä ovat CV seka
ehdotukseni Jyväskylän yliopiston kehittamiseksi.
Ansioistani ja sopivuudestani rehtorin tehtãvâãn annan tässa suppean yhteenve
don. Vankan käytännon kokemuksen johtamistaidossa olen hankkinut toimimalla
laitoksen johtajana, tiedekunnan dekaanina ja vararehtorina seka huippuyksikOn
johtajana. Kansainvalistä johtamiskokemusta olen saanut toimimalla pohjoismaisen
teoreettisen fysHkan tutkimuslaitoksen (NORDITA) johtokunnan puheenjohtajana.
Lisäksi olen toiminut useissa kansainvalisissa ja kansallisissa Iuottamustehtävissa.
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten toiminnasta olen saanut monipuolisen kokemuksen
työskentelemãllã kolmessa sri yliopistossa ja yhdessa tutkimuslaitoksessa Suo
messa ja neljässa yliopistossa ja kahdessa tutkimuslaitoksessa ulkomailla seka
osallistumalla kansainvalisUn arviointitehtavfln.
Tieteelliset ansioni ovat mittavat: Olen kirjoittanut yli 200 tieteellista artikkelia, joihin
on vNtattu yhteensa yli 6200 kertaa. den tehnyt runsaasti kansainvalistä yhteistyo
tã, saanut EU-rahoitusta sekã tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialta yhtajaksoi
sesti vuodesta 1991 alkaen. Olen kahden tieteellisen seuran fellow-jäsen ja Suo
malaisen tiedeakatemian jäsen.
Monipuolisen Iuento-opetuksen ja vaitoskirjojen ohjauksen lisäksi opetusansioihini
kuuluu mm. “Ientäva lähtä”-konseptin luominen fysHkan Iaitokselle, mika johti koulu
tuksen Iaatuyksikön saamiseen Jyväskylan yliopistoon.
Englannin kielen olen oppinut asumalla kolme vuotta Yhdysvalloissa ja käytan sitä
pãivittãin työssäni. Lisaksi ymmärran hyvin saksaa, ruotsia ja tanskaa, ja keskuste
len nailla kielilla tyydyttavasti.
Tiedeyliopiston rehtorilla tulee olla tiedeyhteison luottamus seka omassa yliopistos
saan ettã kansallisesti ja kansainvalisesti. Uskon, että minulla on tallainen luotta
mus yli tieteenrajojen. Dien kasvattanut omalle tutkimusalalleni Jyvaskylaari uuden
itsenäisen tutkijasukupolven ja olen valmis uusfln haasteisfln.
Olen kaytettavissä rehtorin tehtavNn tutustumiseen jo vuoden 2012 kevaällä. Palk
katoivomukseni on 13000 €/kk.
Kunnioittaen,
Matti Manninen
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Ehdotuksia Jyvaskylän yliopiston kehittämiseksi
Matti Manninen, 10.10.2011

Yliopisto valtakunnallisena vaikuttajana
Jyväskylän yliopiston tulee olla jatkossalcin vahva valtakunnallinen vailcuttaja
yliopistolaitoksen kehittämisessä. Uudet tutkimus- ja koulutushankkeet ovat omin
takeisia ja yliopistoa parhaiten profiloivia, jos aloitteet niihin tulevat yliopiston
sisältä. Rohkaisen tiedekuntia ja Iaitoksia olemaan omien alojensa uudistuksen
edellakavijöità Suomessa. Unifin kãynnistämä koulutuksen rakenteellinen kehittä
minen on hyvä osoitus siitä, että yliopistot voivat ottaa enemmän vastuuta koko
yliopistolaitoksen kehittamisestä.
Tavoitteeni on, että Jyvaskylan yliopisto vahvistuu itsenàisenä tiedeyliopistona.
Muiden yliopistojen kanssa kannattaa tebda koulutus- ja tutkimusyhteistyotä
edistavia sopimuksia, mutta fokusoituna tiettyihin konkreettisiin hankkeisiin.
Yliopistoallianssia kannattaa jatkaa Tampereen yliopistojen kanssa tehtävän yhteis
työn sateenvarjo-organisaationa.
Jyväskylän yliopiston kokoa ei tule kasvattaa. Huippuyliopiston opiskelijamaaran ei
tarvitse olla suuri. Jyväskylän yliopisto vol kilpailla tulevaisuudessa vain tutkimuk
sen ja koulutuksen laadulla ja kansainvalisyydella.

Yliopiston rakenne
Jyväskylan yliopiston tiedekuntarakenne on muotoutunut nykyiseksi jatkuvalla
kehityksella, jossa varsin pienin hallinnollisin askelin on päädytty kuuteen tiedekun
taan ja kauppakorkeakouluun. Tiedekuntien sisalla on muutoksia tapahtunut varsin
paijon ja pieniä laitoksia yhdistämällä on saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti
parempia kokonaisuuksia. Tässä nykyinen rehtori on onnistunut hyvin, mutta tätä
tydtä tulee edelleen jatkaa.
Useat yliopistot ovat yliopistolain muututtua tehneet merkittäviä muutolcsia tiede
kuntarakenteeseen. Myos Jyvaskylan yliopistossa kaytlin vilme kevääna keskustelu
ja tiedekuntarakenteen uudistamisesta, mutta tiedekuntarakenteen muutosta el
silloin pidetty tarpeellisena.
Maailman parhaiden yliopistojen organisaatiot osoittavat, että yliopisto vol toimia
tehokkaasti usealla hyvinkin erilaisella rakenteella ja hallinnolla. En pidäkään
rakenteellisia muutoksia tarkeimpinä toimenpiteinà laadun parantamiselle ja
toiminnan tehostamiselle. Rakenteen muutos on toki yksi hyva keino ravistaa
organisaatiota, kun tavoitteena on heikoimpien yksiköiden vahvistaminen.
Jyväskylän yliopiston tiedekuntarakenteessa ehdotan pohdittavaksi kauppakorkea
koulun vahvistamista llittämällä silhen osa tietojarjestelmatieteesta, joka nytkin
kouluttaa pääasiassa kauppatieteiden maistereita. Tämä yhtenäistäisi kauppatietel
den koulutusta ja vahvistaisi kauppakorkeakoulun tutkimusta sekä helpottaisi
kauppakorkeakoulun kansainvälisiä akreditointeja. Samassa yhteydessä olisi mah
dollista siirtää tietotekniikan laitos matemaattis-Iuonnontieteelliseen tiedekuntaan,
mika puolestaan selkeyttaisi soveltavan matematlikan asemaa JY:ssä. Tiedekuntara
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kenteen muuttaminen on kuitenkin iso asia ja edellyttää, että harkitaan erilaisia
vaihtoehtoja. ICeskustelu asiasta vol olIa aiheellista sen jâlkeen, kun Unifin raken
teellisen kehittämisen tyoryhmät ovat jättäneet raporttinsa.
KTL :n asemaa ollaan pohtimassa Jo tänä syksynä. Mielestäni se tulisi Iiittää kasva
tustieteiden tiedekuntaan. KTL:n uudelleen organisoinnin yhteydessa on selvitettä
vä voidaanko hallitusohJelmassa oleva valtakunnallinen arviointikeskus perustaa
Jyvaskylaan. Talloin osa RTL:stä voitaisiin ehkä irrottaa yliopistosta uuden sektori
tutkimuslaitoksen osaksi ja osa Jãisi yliopistoon kasvatustieteiden tiedekuntaan
liitettyna.
Ymparistontutkimuskeskus tulisi Iakkauttaa osana yliopistoa (myydaan yliopiston
ulkopuoliseksi yhtiUksi tai lakkautetaan kokonaan).
Yliopiston hallinto

Yliopiston keskushallintoa Ja hallintoprosesseja uudistetaan parasta aikaa hallinto
johtaJan Johdolla. Tärkeintä luoda hallintorakenne Ja toimintakulttuuri, joka mah
dollistaa haflintorutilnien jatkuvan orgaanisen kehityksen kohti suJuvampia kàytän
teitä. Tietohallintokeskuksen liittämisessä hallintokeskuksen yhteyteen on huoleh
dittava, että myös THK:n tarkeaa roolia lahipalvelujen tuottajana (koko yliopiston
henkilokunnalle) parannetaan. THK:n Johtokunta on ollut hyvä keskustelufoorumi
palvelun tarjoaJien Ja saajien valilla. Keskusteluyhteys koko hallintokeskuksen Ja
tiedekuntienja laitosten toimiJoiden välillä on myOs tulevaisuudessa välttämätön.
Eras mahdollisuus sen parantamiseen olisi en tiedekuntien ja henkilOstöryhmien
edustaJista koostuva “neuvottelukunta”, joka tapaisi aJoittain hallintokeskuksen
Johdon.
Hallintokeskuksessa tehtava työ Iiittyy olennaisesti myös rehtorin avustamiseen
yliopiston johtamisessa. Haluan selkeyttää yliopiston päätehtävien (tutkimus Ja
tiedepolitiikka, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus) johtamisen, toteutuk
sen ja Iaadunvarmennuksen. Vararehtorit voivat toimia nykyista selvemmin omien
vastuualueidensa JohtaJina. Olen valmis Iisäãmään heidän vastuitaan Ja päätoksen
tekovaltuuksiaan. Samalla selkeytyisi tiede-, koulutus- ja YVV-neuvostojen asema.
Yliopiston Johtamisessa tarvitaan Iisää avoimuutta Ja sen tuomaa luottamusta.
Rehtori tarvitsee ympärilleen luotettavan tilmin, Jonka avustuksella han johtaa
yliopistoa. Tilmin ytimen muodostavat hallintojohtaJa ja vararehtorit. Osa varareh
toreista vol tarvittaessa olla kokopäiväisiä. Ehdotan harkittavaksi myös sitä, että
vararehtorit voisivat olla useammin läsna hallituksen kokouksissa. Hallituksen
kontakti yliopiston Johtoon laaJenisi, luottamus hallitukseen lisääntyisi eikä tieto
yliopiston hallituksen välillä kulkisi vain yhden henkilön kautta.
Tiedekuntien ja erillislaitosten palvelukeskuksia tulee edelleen kehittää. On tärkeää,
ettã kaikkien opettajien ja tutkiJoiden tyUpanos voidaan keskittäa slihen osaamiseen,
Jossa he ovat asiantuntijoita. Valtion tuottavuusohJelmasta huolimatta yliopiston
henkilorakenne on saatava tasapainoon. Myös riittävä tukihenkilostö on tarpeelli
nen: tuottavuus on parasta, jos kaikki tekevät sitä, mitä he osaavat.
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Yliopiston laadunvarmennustyo tulee Iiittää kiinteämmin yliopiston hallinnon ja
päätOlcsenteon prosesseihin. Se ei saa olla erillinen osa-alue yliopiston hallinnossa ja
toiminnassa. En kannata yliopisto-organisaatioon huonosti sopivaan ISO-standardin
mukaiseen laatujãrjestelmään siirtymistä. En alojen kansainvälisiä akreditointeja
tulee kuitenkin harkita.
Tutkimus ja tiedepolitiikka
Yliopiston pitäminen kansainvälisesti merkittävänä tiedeyliopistona edellyttää
johtavassa asemassa olevia tutkimusryhmia, jotka houkuttelevat kansainvalisia
huippuja Jyvaskylaan. Tutkimuksen kokonaisarviointi ja tekeillä oleva tutkimus-,
infrastruktuuri- ja innovaatio-ohjelma antavat hyvan lahtokohdan yliopiston tutki
muksen edelleen kehittämiseen.
Huippututkimus edellyttää hyvien tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi riittä
van laajoja kansainvälisiä tutkimusyhteisöjä, joiden piiristä johtavaan asemaan
yltävät huippuryhmàt nousevat. Huippututkimusta pitää resursoida pitkäjännittei
sesti ja sen tulee olla hyvin johdettua. Jyvaskylan yliopistossa niittävän laajan ja
houkuttelevan pohjan huippuryhmien syntymiseen ja pitämiseen muodostavat jo
nyt psykologia, liikuntabiologia (yhdessa terveystieteiden kanssaJ, useat humanisti
set ja luonnontieteelliset alat sekä tietotekniikka. Aloja, jotka eivät vielã ole kansain
valisesti merkittavia, saadaan lähemmäksi kansainvalista karkea parhaiten rekry
toimalla organisaatiokykyisiä huippututkijoita oman yliopiston ulkopuolelta.
jyvaskylän yliopiston tulee hyUdyntaa entistä enemmän tieteiden valistà kanssa
kaymista yliopiston sisällä. Tallä tavalla voidaan tehokkaasti siirtää metodiosaamis
La tutkimusalalta toiselle. Agora Center, Nanoscience Center ja mäãräaikaiset tutki
muskeskukset ovat vahvistaneet monitieteista tutkimusta. Parhaimmillaan tutki
musyhteistyö lähtee kuitenkin ambitiosta tehdä tieteellisiä läpimurtoja eikä siihen
ama tarvita erillista organisaatiota. Tutkimusyhteistyota voidaan edistaa myös
palkitsemisella ja “Academic Life” —konseptin avulla.
jyvaskylän yliopiston tutl imuksen näkyvyyttä tulee edelleen parantaa valitsemalla
julkaisufoorumit paremmin.
Tutkimuksen infrastruktuurien yllapitamista varten yliopistoon luodaan selkea
rahoitusmalli, joka antaa mahdollisuuden pitkäaikaiseen suunnitteluun ja houkutte
lee yliopistoon huippututkijoita.
Koulutus

Student life —hanke sisältäa paljon elementtejä, jotka näen tarkeiksi opiskelijoiden
motivaation ja hyvinvomnnin lisäámisessä. Uusien opiskelijoiden tulee olla ylpeitä
päästyäàn opiskelemaan Jyvaskylan yliopistoon. Heidàn tulee tiedostaa, että valmis
tuttuaan he ovat omalta osaltaan vastuussa paremman yhteiskunnan luomisesta.
Opiskelun ohjauksessa tulee painottaa enemmän opiskelun laadun ja tehokkuuden
tarkeytta kumn kurssivalintoja: “on tarkeãmpaa, miten opiskelee kuin mitä opiske
lee”. Kaikki nopeaa opiskelua vaikeuttavat esteet tulee poistaa.
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Opiskelun ja opetuksen tehokkuus ja jopa niiden vaativuus seka Iyhyet opiskeluajat
houkuttelevat parhaiten hyviä opiskelijoita hakeutumaan Jyväskylän yliopistoon.
Opiskelijoiden rekrytoinnin onnistuminen on välttämätOn edellytys huippuyliopis
tojen joukkoon pääsemiseksi.
Henkilosto
Yliopiston henkilUstUhallintoa uudistetaan hallintokeskuksen uudelleenorganisoin
nm yhteydessä. Yliopiston tuoreeseen henkilöstöpolitiikkaan päãsin vaikuttamaan
Jo sen valmisteluvaiheessa yhteistyossa Helena Rasku-Puttosen kanssa. Olen siihen
tyytyväinen samoin kuin “Academic Life” —toiminnan Iisäämiseen.
Yliopiston palkkapolitiikassa olisi pããstãvä jarjestelmaan, jossa lopulliset paätokset
voitaisiin tehda laitoksissa ja/tai tiedekunnissa. Nyt aiheutetaan tarpeettomasti
mielipahaa.
Huippuihmisten rekrytointi on paras tapa nostaa yliopiston tasoa. Ama tulee katsoa
loytyyko yliopiston ulkopuolelta vielä parempaa asiantuntemusta kuin yliopiston
sisältä. Myös Jyvaskylasta valmistuneiden oman urakehityksen kannalta on Iiikku
vuus ensiarvoisen tärkeää. Yliopiston kansainvälinen tunnettavuus lisáäntyy parhai
ten täãltä muualle siirtyneiden hyvin koulutettujen tutkijoiden mukana.
Talous
Yliopiston hallitus on hyvaksynyt askettain yliopiston omistajapolitlikan. Olen siihen
tyytyvãinen. Rahoituksen jakamisen suuntaviivat tulee tarkastaa sen jalkeen kun
0KM on vahvistanut omat linjauksensa.
Yliopiston suureen sãästötavoitteeseen suhtaudun pienella varauksella, koska se
hidastaa henkiseen päàomaan ja osaamiseen sijoittamista ja antaa yliopiston ulko
puolelle kuvan, että yliopistoja rahoitetaan yhteiskunnan varoista enemmän kuin ne
tarvitsevat.
Yliopiston rahanjakoa tiedekunnille tulee edelleen kehittää ja yliopiston sisäistä
rahanjakomallia selkeyttaa. Muutoksen aikajanne yliopistossa on kuitenkin hidas
(opiskelijoiden valmistumisaika S vuotta) ja muutokset on tehtävä hallitusti. Budje
toinnissa olisi pâàstävä kaytantoon, jossa laitokset ja tutkimusryhmat voivat hel
pommin siirtää heille myönnettyä rahaa seuraavalle kalenterivuodelle. Uskon, että
tästä syntyisi jopa enemmãn säästöjä kuin nykyisellä kaytànnOlla.
Lopuksi haluan mainita, että tiedekunnan pitkäaikaisena dekaanina ollessani tiede
kuntani talous pysyi hyvin tasapainossa, tutkimusedellytyksiä onnistuttiin kehittä
mään merkittävästi kaikilla Iaitoksilla eikä taloudellisia ongelmia esiintynyt.
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Yliopiston kolmas tehtäva hakee kaikissa yliopistoissa vielä muotojaan. Jyvaskylan
yliopiston YVV-neuvosto ja vastaava koordinaattori ovat vasta aloittaneet tehtävän
sä enkä näe vielä tarpeelliseksi ehdottaa muutoksia tähän toimintaan.
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