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Jyväskylän yliopiston hallituksdlle
Haen Jyvaskylan yliopislon rthtorin tehtavaa 1.8.2012 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Toimin
tuNa hetkella Ita-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaanina. Uskon, että
pitkaaikainen ja monipuolinen kokemukseni tutkijana ja opettajana seka akateemisena
jobtajana Kuopion ja Ita-Suomen yliopistoissa antavat hyvat edellytykset rehtorin tehtavan
hoitamiseen.
Valmistuin proviisoriksi Kuopion yliopistosta v. 1986 ja farmasian tohtoriksi 1991. Toimin
Kuopion yliopistossa opettajana ja tutkijana vuodesta 1986 alkaen, vuosina 1986-1993
assistenttinaja yliassistenttina, vuosina 1993-1998 yliassistenttinaja apulaisprofessorina seka
vuodesta 1998 alkaen biofarmasian professorina. Vuosina 1991-1992 toirnin vierailevana
tutkijana Wisconsinin yliopistossa Yhdysvalloissa. Minut on nimitetty biofarmasian
dosentiksi Kuopion yliopistoon vuonna 1994ja Helsingin yliopistoon 1995.
Olen toiminut akateemisena johtajana Kuopion ja Ita-Suornen yliopistoissa noin viidentoista
vuoden ajan, jona aikana olen aktiivisesti osallistunut yliopiston johtamiseen ja
kehittamiseen. Suoritin Kuopion yliopiston jarjestamän johtamiskoulutuksen v. 2002. Olen
toiminut laitoksen johtajana 2 vuotta seka farmaseuttisen tiedekunnan dekaanina Kuopion
yliopistossa 7 vuotta. Minut valittiin Ita-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan
perustamisvaiheen dekaaniksi v. 2009 ja v. 2010 alusta olen toiminut ao. tiedekunnan
dekaanina. Ita-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunta on kansallisesti ja
kansainvalisestikin ainutlaatuinen kokonaisuus sisaltaen laaketieteen, hamrnaslaAketieteen,
farmasian, hoitotieteen ja useiden terveystieteiden koulutuksen ja tutkimuksen. Lisaksi
tiedekuntaan kuuluu biolaaketieteen tutkimukseen keskittyva Al Virtanen instituutti.
Tiedekunnassa on henkilOstOa n. 850 henkea ja vuosibudjetti n. 50 mE. Uuden
tiedekuntakokonaisuuden rakentaminen on vahvistanut merkittavasti johtamisosaamistani ja
muutoksen luotsauksen kykyani.
Akateemisessa johtarnistyOssani olen panostanut siihen, etta tyOyhteisOn jasenet kaikilla
tasoilla tuntevat johtamani yksikOn toiminnan ja tavoitteet seka sitoutuvat niihin arkipaivan
tyOssäan. Mielestani on tarkeaa, etta johtaja nakyy organisaatiossa, eli johtaminen ulottuu
riiuavan Iaajalle organisaation en kerroksiin. Nain kehittamistoirnet saadaan koko
organisaatiossa menestyksekkaasti lapi. Pidan myos yliopistokonsernin yhtenaisyytta ja
hyvaa henkea keskeisena menestystekijana,
Jyvaskylan yliopiston tavoite on olla maamme johtavia ja tuloksellisimpia monialaisia
tiedeyliopistoja ja painoaloillaan Suomen jobtava. Strategiansa mukaisesti yliopisto keskittyy
kansainvalisen tiedeyliopiston roolin vahvistamiseen. Tavoite edellyttaa yliopiston johdolta
kansainvalisen huippututkimuksen syvallista ymmartämistä, joka pohjaa omakohtaiseen
kokemukseen tutkijana. Oma tutkimusalani on Iaaketutkimus. Julkaisuluetteloni sisaltaa yli
200 julkaisua, joista yh 100 on alkuperais- ja katsausartikkeleita korkeatasoisissa
kansainvalisissa tiedelehdissa. Viimeisen viiden vuoden aikana saamani kilpailtu
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tutkimusrahoitus on n. 2 miljoonaa euroa. Johtamani tutkimusryhma on laajasti
kansainvalisesti verkottunut ja saavuttanut edustamillaan aloilla varsin arvostetun aseman.
Olen toiminut myos lukuisissa tieteellisissa asiantuntijatebtavissa kansallisesti ja
kansainval isesti.
Kokemukseni yliopisto-opetuksesta, opetuksen kehittamisesta ja arvioinnista on laaja ja
monipuolinen. Oman, varsin niittavan opetustyOni lisaksi olen ollut kehittamassa opetuksen
IaatujarjestelmaA Kuopion yliopistoon seka jasenena Korkeakoulujen arviointineuvoston
asettamassa yliopistokoulutuksen laatuyksikkOvalinnan suunnitteluryhmassa v. 2004-200&
Olen ohjannut 11 vaitOskiijatvota, 3 lisensiaatin tutkimusta ja n. 60 pro gradu tutkielmaa.
Kuopion yliopiston ylioppilaskunta valitsi minut vuoden professoriksi v. 2007.
Yhteiskunnallinen toimintani kattaa erilaisia kansallisia luottamus- ja asiantuntijatehtAvia.
Lisaksi minulla on laajaa ybteistyota kotimaisen ja ulkomaisen laaketeollisuuden kanssa, ja
olen ollut aktiivinen toirnija Farmaseuttisen Iaaketutkimus- keskuksen (FLK) toiminnan
kaynnistarnisessa ja kehittamisessa.
Jyvaskylan yliopisto haluaa profiloitua kansallisesti ja kansainvalisesti merkittavana
tiedeyliopistona, joka keskittyy ihrnistieteisiin ja Iuonnontieteisiin. Olen vakuuttunut, että
johdollani Jyvaskylan yliopisto pystyisi yllapitaman ja lisaamaan laatua ja liiketta kohti
aseltamiaan tavoitteita.
Asun ia tvoskentelen tM1i hetkella Kuopiossa

Palkkatoivecin On 15 000 euroa kuukaudessa. Olen valmis aloittamaan tutustumisen rehtorin
tehtavaan kevaalla 201.2 edellyttaen, etta se sallii nykyisten tyOtehtavieni hoitamisen
kunnialla loppuun.
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Monilla en indikaattoreilla mitattuna Jvvaskylan yliopisto on kansallisesti ja kansainvalisesli
vetovoimainen ja menestyva yl iopisto. Tunnettuudessaan j a kiinnostavuudessaan se on
karkisijoilla rnaamme yliopistojen joukossa. Myos tutkintojen tuotto suhteessa sisään
otettuihin opiskelijoihin edustaa maamme karkea. mika takaa terveen pohjan yLiopiston
toiminnalle. Tutkimuksen arvioinnin perusteella yliopistossa on lukuisia huippututkimukseen
kykenevia yksikoita ja taso on Iaajastikin ottaen enittäin hyva. Tata kertoo myös hyva
sijoittuminen kansainvalisilla vliopistoja vertailevilla ranking-listoilla. Toiminnan taso
näyttää kaiken kaytettavissa olevan tiedon pohjalta siis olevan nun tuloksellisesti kuin
taloudellisestikin hyvaila pohjalla. Ama vol kuitenkin parantaa.
Yliopistojen kolme tehtavaa, tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
muodostavat toisistaan erottamattomien osien kokonaisuuden. On kuitenkin nun, että ilman
kansainvalisen tason huippututkimusta yliopisto ei pysty takaamaan viirneisimpään tietoon
pohjautuvaa korkeatasoista opetusta. Jos tutkimuksen taso ontuu. jää opiskelijoiden saaman
koulutuksen taso heikoksi, eika yliopisto pysty myoskaan synnyttämään innovaatioita ja
niihin perustuvaa elinkeinotoimintaa. Korkeatasoinen tulkimus on siis pohja yliopiston
menestykselle kaikilla toirninta-alueilla. Nain ollen Jyvaskylan yliopiston tavoite olla
maamme johtavia ja tuloksellisimpia monialaisia tiedeyliopistoja on varsin oikeaan osunut.
Juuri rnonialaisuus ja sen tuloksellinen hyadyntarninen tutkirnuksessa antaa Iaajan pohjan
kehittha tutkirnusta. ja on myOs yliopiston sivistystehtavan pohja. Jyvaskylan yliopiston tuore
tutkimuksen arviointi vuosilta 2005-2009 antaa kuvan varsin tasokkaasta tutkimuksesta lahes
kaikille tieteenaloilla. Yliopistolla on myös vaikuttava määrä huippuyksikoita ja akatemia- tai
vastaavia professoreja. Nain ollen kovin suuriin muutoksiin tutkimuksen strategisissa
linjauksissa yliopistotasolla ei näyttäisi olevan aihetta, mutta laitostasolla tutkirnuksen
strategislen linjausten ja johtarnisen selkeyttamisen tarve nousee tutkimuksen arvioinnin
pohjalta esiin. TaUt vol yliopistonjohtokin omilla toirnillaan edistaa.
Yliopiston strategiassa mainittu vahvuusaluepolitiikka vaatisi hieman
selventarnista. Sen mainitaan perustuvan ulkopuotisen an’ioinnin pohjalta tunnistettuihin
karkialoihin, mutta tarkeinpaa karkialue tai hankestrategiaa ei kuvata. Laajernpia, entistä
monitieteisempia karkihankkeita voisi vahvemrnin tukea yliopiston strategisella rahoituksella.
Kaytettavün rahan rnäarä ei tarvitse sinallllan olla suuni. jos se kohdennetaan oikein laajoissa
tutkirnushankkeissa ns. nivelkohtien tukemiseen. Nain saataisiin syntyrnaan laajempia, uusia
uria aukaisevia tutkirnuskokonaisuuksia en tieteenalojen rajapinnoille.
Toinen selkea kehjttamiskohde on kansainvalisen tutkimusrahoituksen osuuden
Iisaaminen taydentavassa rahoituksessa. Tutkirnuksen korkean kansainvalisen tason
huomioon ottaen ulkomaisen rahoituksen nykyinen 8 % osuus taydentavasta rahoituksesia
voisi olla korkeampi. Kansallisen rahoituksen supistuessa tutkirnusrahoituksen
kasvupotentiaali on EU- ja muissa kansainvalisissa rahoituslahteissa. Tama vaatii tilanteen
selkeaa tiedostamista ja panostusia rahoiiuksen tukipalveluihin yliopisto. tiedekunta ja
laitostasoilla. Tutkijoita täytyy aktivoida hakemaan usein hiernan tyolaampia kansainvalisia
rahoituksia ja heille tulee tarjota riittävä hallinnollinen tuki hakernusten Iaadintaan ja
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toleutuvien hankkeiden hallinnointiin. Tuen laadun ja laajuuden tarve luke kartoitlaa
tiedekunnissa tutkijalahtoisesti ja sen pohjalta arvioida, kehitetaanko tukipalveluita 0mm
voimin vai esimerkiksi yhdessa muiden yliopistojen kanssa.
Jyvaskylan yliopiston koulutusohjeln-iat vaikuttavat hyvin vetovoimaisilta ja
wloksellisiita, vaikka 2008 huippuvuoden jälkeen ei viela taysin ole aiempien vuosien
maisteritutkintojen rnäärää saavutettukaan. Suunta on kuitenkin ylospäin ja koulutuksen
puolella ci näyttaisi olevan ainakaan suuria rakenteellisen kehittamisen tarpeita. joskin
valtakunnallisen RAKE työn yhteydessa myos Jyvaskylan yliopisto joutuu ottamaan kantaa
koulutusalojensa profiiliin ja sisäänottojen Iaajuuksiin. Opiskelijoiden valmistuminen
tavoiteajassa on nun opiskelijoiden itsensä, kuin myös yhteiskunnan ja yliopiston etu. Tama
vaatii jatkuvaa panostusta opetuksen resursointiin ja Iaadulliseen kehittamiseen, innostavaan
opintojen ohjaukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Myos opiskelupaikkakunnan maineella
on suuri merkitys nuorten valitessa en yliopistojen valilla. Tassa mielessa kiinteä yhteistyo
Jyvaskylan kaupungin ja muiden alueen toimijoiden kanssa on Iarkeaa, jotta opiskelijoiden
rekrytointi olisi jatkossakin rnenestyksekasta.
Tohtorikoulutuksessa Jyvaskylan yliopisto näyttää saavuttavan ja jopa ylittavan
tavoitteensa. Tarna kuvastaa jatkokoulutusprosessin olevan hyvassll kunnossa. Jatkossa
tohtonikoulutuksen rahoitus maassamme on suunien haasteiden edessa. jos Suomen
Akatemian jatkokoulutustyoryhman esitys tohtoniohjelmien rahoitusvastuun siirtämisestä
yliopistoille toteutnu. Asia ei sinänsä &e kielteinen. jos tohtorikoulutuksen painoarvo
yliopistojen rahoitusmallissa on riittEivä. Taman hetkisessa OKM:n rahoitusrna[liluonnoksessa
se ei oikein sitä nayta olevan ja tulevaisuudessa tohtorikoulutuksen rahoitus yliopistoissa voi
olla nykyista haastavarnpaa. Joka tapauksessa yhteisia linjauksia tohtonikoulutuksen
toteutukseenja rahoitukseen tulee tehda yliopistotasolla.
Yliopistojen yhteiskunnallinen vuorovaikutus pohjaa korkeatasoiseen
tutkimukseen ja Iaadukkaaseen koulutukseen. Yliopiston on lahtokohtaisesti kansainvalinen
ja kansaflinen vaikuttaja. mutta sen alueellinen merkitys on myos enittäin suuni. Keskeinen
vuonovaikutuksen muoto on yliopiston opettajien ja tutkijoiden vaikutus kansalliseen
politiikkaan ja paatoksen tekoon Iaajasti edustamillaan aloilla. Innovaatiotoiminnan
tehostaminen nun, että se tuottaa nakyvia tuloksia myös kaupallisina tuotteina ja
elinkeinotoirnintana on yliopistoille haaste. 2000-luvuila tehdyt kansalliset saisaukset
tutkimukseen eivät ole tuottaneet odotettua tulosta ja mydskiian SHOK ohjelrnat eivät
ainakaan viela saaneet merkjttavaa muutosta aikaiseksi. Suomessa onkin tulossa
innovaatiopolitiikan murros. jossa alueiden rooli innovaatioiden lähteena vol korostua. Tassa
suhteessa yliopisto vol toimia aktiivisesti yhdessa kansainvalisen, kansallisen ja alueellisen
ynitystoirninnan kanssa uudenlaisten teernapohjaisten innovaatiokeskittymien luomiseksi
Keski-Suornen alueelle.
Paakaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien yliopistojen enityinen haaste on
opettaja- ja tutkijakunnan kansallinen ja kansainvalinen rekrytointi ja sen kautta tapahtuva
toiminnan tason takaaminen ja uusiutumisen turvaanunen. Tamil vaatii aktiivista henkilosto
ja rekrytointipolitiikkaa seka hallinnon kehittarnista. Henkiloston rekrytoinnissa tarkeaa on
urapolkujen selkeyttaminen ja tutkijan uran (tenure track) nakyvaksi tekeminen. Täma vaatii
selkeita linjauksia yliopisto. tiedekunta ja laitostasoilla. Hallinnon oikea mitoitus ja
kohdentarninen suhteessa perustoimintojen resunsseihin oval keskeisen tarkeita. Tassä

suhteessa huomio kiinnittyy Jyviiskylan yliopiston tiedekuntien ja laitosten suureen määrään.
Toiminnallisesti organisaatio on varmaankin hyvin perusteltu, mutta vaatii suuren joukon
sitoutuneita johtajia ja muuta hallintohenkilostoa. Voisiko tässä päästä parempaan
Iopputulokseen jonkinasteisella hallinnollisella keskittamisella? Tama vapauttaisi resursseja
ydintoimintoihin, opetukseen ja tutkimukseen.
Opetus- ja kulttuuriministerion tavoite on mm. rahoitusmallin avulla ohjata
lahivuosina yliopistolaitosta tehokkaammaksi. laadukkaammaksi. profiloituneemmaksi ja
kansainvalisemmaksi. Myos elinkeinoelama odottaa yliopistoilta Sen toimintaa tukevaa
koulutusta ja tutkimusta. Paineet muutokseen ja kehittymiseen yliopistolaitoksessa ovat siis
kovemmat kuin aikoihin. Lahtokohtaisesti Jyvaskylan yliopisto on hyvassa tilanteessa, onhan
se todettu Suomen tuottavimmaksi yliopistoksi (VATT 2007) ja on elinkeinoelaman
nakokulmasta kiinnostavirnpien joukossa. Jotta näin olisi jatkossakin, on perusprosesseista.
opetuksesta ja tutkimuksesta, pidettava hyva huoli ja loydettava ratkaisuja
sivistystehtavaa
unohtamatta.
yliopiston
innovaatiotoiminnan
putlonkauloihin,
Profiloitumisen osaka oniien vahvuuksien määrätietoisen kehittamisen ohella yhteistyo
muiden. erityisesti metropolialueen ulkopuolisten yliopistojen kanssa vol olla hedelmallista.
Jos yliopistot pystyvät avoimeen keskusteluun keskinaisesta työnjaosta koulutuksessa j a
tutkimuksessa, vahvistaa se todennakoisesti kaikkia osapuolia. Hyvin mietittyjen
kumppanuuksien kautta voidaan hakea omille vahvuusaloilla Iisavahvistusta. Esirnerkkina
tallaisesta voisi olla Jyvaskylan ja Ita-Suomen yliopistojen yhleistyo terveys- ja
luonnontieteiden alueilla. Liikuntatieteiden ja Iiikuntalaaketieteen aloilla yhteistyo on jo
alkanut. mutta mahdollisuuksia on monilla muillakin aloilla.
Tassa esittämäni nakemykset Jyvaskylan yliopiston kehittArnisesta ovat kiistatta
suhteellisen yleisella tasolla ja yksitviskohtaisempien nakemysten luominen on mahdollista
vasta. kun tutustuu organisaatioon syvallisemmin. Oma johtamisnakemykseni onkin, että
organisaation johtaminen ja kehittarninen vaatii syvallisen analyysin vallitsevasta tilasta ja
tavoitteista. Tama tapahtuu organisaation kaikkia toimijatasoja ja tahoja kuunnellen, mutla
myös sidosryhmien ja yhteiskunnan tarpeet huornioiden. Vain tältä pobjaita syntyvUt ratkaisut
ovat perusteltavissa kaikiHe organisaation toimijoille. Asiantuntijaorganisaatioissa paatokset
harvoin perustuvat taydelliseen konsensukseen, mutta jos ne ovat hyvin perusteltuja ja siten
kaikille ymmärrettäviä. on niiden toteuttaminen huomattavasti helpompaa. Uskon myös
vahvasti, että yliopistoissa mahdo!lisimman matalat raja-aidat hallinnon ja
toimintayksikoiden, kuin myös tieteenalojen valilla ovat erittäin tarkeita. Tassa on kyse myös
viestinnästä, asenteista ja ennen kaikkea arvoista. Naitd asenteita ja arvoja yliopiston johdon
tulee vaalia kaikissa omissa toirnissaan. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristOssä
joustavuus ja avoimuus takaavat rnenestyksen. Uskon vahvasti, että Jyvaskylan yliopistolla
on tahan kaikki edellytykset.
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