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Haen Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtiivaa 1.8. 2012 alkaen.
TyO ja opiskeluhistoriani on dokumentoitu yksityiskohtaisesti Jyvaskylan yliopiston jarjestelmissa,
joten oheistan hakemukseen vain tiiviin CV:n ja pyydetyn kuvauksen ajatuksista Jyviiskyian yli
opiston johtamiseksi. Pyrin tässii hakemuskirjeessa aluksi asemoimaan itseäni suhteessa hakukuu
lutuksessa esitettyihin kriteereihin. Kykyihin, ammattitaitoonjajohtamistaitoon palaan hakemuksen
ioppupuolei I a.
Professorin Ga apulaisprofessorin) tehtiivissä olen tyoskenneflyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1998 ja
sitä ennen useammassa iyhyemmassU maariiaikaisessa tehtavassa. Koko urani ajan ole toiminut ke
hittyvllssa, dynaamisessa ja uiospairi avautuvassa toimintaympäristössä, jossa vastuutehtavia on ol
lut runsausti jaossa. TutkimustyOlleni on ollut leimallista tiivis yhteys suomalaiseen perusteolltsuu
teen (paperi, metalli, koneenrakennus) ja sitll kautta perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen
ybteyden kehittaminen.
Myos opetuksen osaka tyoskentely-ympllristoni on tarjonnut monipuolisia haasteita, kuten engian
ninkielisia maisteriohjeimialkursseja ja kansallisessa konsortiossa toteutettavaa verkko-opetusta
mutta keskeisimmat vahvuuteni ja näyttöni opetuksen osaita liittynevat haliinnoilisiin tehtaviin.
Vuodesta 1998 olen toiminut professuuristani kasin koko ajan vähintään yhdessä yliopistollisessa
johtotehtaviissa, alkuaikoina päiiosin kahdessa tehtllvassa yhta aikaa. Vuodet laitosjohtajana, vara
dekaanina ja dekaanina olivat yhtll aikaa laitoksen ja tiedekunnan kaynnistysvaihetta (kaytantojen
luominen, uudistaminen ja koheesio), laajentumisvaihetta (tllydentävän rahoituksen kasvu, koulu
tustoirninnan iaajentaminen rakennerahastojen tuella) seka toiminnan vakiinnuttamista (toiminnan
voiyymin, sisllltojen ja rakenteiden sopeuttarninen hankerahoituksen pllättymiseen). Tassa vaiheessa
pyrin mm. tukemaan tiedekunnan sisiiistä koheesiota ja kustannustehokkuutta yhteisillU Iaajoilla
kandidaattiopinnoiila ja modulaarisilla maisteriohjelmilla Bologna-prosessin tavoitteita ennakoiden.
Tiimll työjäi valitettavasti kesken tultuani valituksi vararehtorin tehtllvalln.
Vararehtorikaudelieni sam hyvan alun uudistamalla yliopiston sisUisen rahoitusmailin, uudistaen
samaila myös vaimistelukuittuuria. Toinen, tyolallmpi, yliopistotasolia kattavasti nakynyt muutos
prosessi, jonka vedin vararehtorina, oil tietohailintokeskuksen perustaminen ja ylosajo, joka muutti
nun henkilöston asemaa, yksikoiden taloutta kuin toimintaprosessejakin. Tässä yhteydessa jouduin
ottamaan kaytannossa myös yksikon johdolie kuuluvia tehtaviä ylimenokauden ajaksi (sisäisen or
ganisaation rakentaminen ja toiminnan kUynnistäminen) johtajavaihdoksen takia. Vararehtorikaute
ni loppupuolta haliitsi yiiopiston olomuodon muutos, johon iiittyen valmistelin nun henkilosto
kuin talousasioidenkin järjestamistä itsenäisessä yiiopistossa seka pyrin aktivoimaan en keinoin tie
dekuntiaja niiden hailintohenkiiostoU varautumaan tuleviin muutoksiin.
Kielitaidon osaka totean, että kaytan englantia päivittllin. Asuttuani aikoinaan sekii Ranskassa ettll
Saksassa olen pystynyt kohtuullisesti yllllpitamllan kykya kommunikoida nailia kielilla ja pitämään
tarvittaessa tervehdyspuheet yms ad hb. Hyvä kouluruotsi on valitettavasti jäänyt vaille kllyttöa eikii
liene aivan heiposti hyodynnettävissii.
Yhteistyoverkostoni Iiittyvllt kllytllnnossll yiiopistossa hoitamiini tehtäviin. Kansailiseila tasolla
olen, omaan oppiaiaani liittyvän opetusyhteistydn iisllksi, toiminut useammassa OKM:n aiaisessa
työryhmassä (Iähinnä talousasioiden ja tietohaliinnon aiueilia). Aiueellisella tasolla olin vararehto

rikaudellani aktiivisesti mukana yhteistyossä paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa, erityisesti,
kun JY:n ja JAMKin rehtoreiden välille henkiloityi kiista ammattikorkeakoulujen englanninkieli
sestä nimestä. Kansainvälisellii tasolla aktiivisimmat yhteistyoverkostoni ovat suuntautuneet Ukrai
naan (yli 10 vuotta koulutusyhteistybta, yhteistybhankkeita, joista uusin onjuuri kllynnistymassä (3
vuotta, 14 partneria, mukana Ukrainan korkeakoulutuksen keskeiset kansalliset toirnijat)).
Jobrarnistaitojani ja kykyjani on testattu monissa en tehtiivissa, jotka painota vat enemmiin kehitta
miseen ja valmisteluun kuin varsinaisün linjavastuisiiri ja suoriin esimiesrooleihin. Monipuolisen
valmistelupainotteisen kokemukseni kautta minulla on hyvii kasitys siitii, miten yliopisto Eoimii en
organisaatiotasoilla yleisjohdosta ama laitostason tukipalveluihin. Olen myös vararehtorikaudellani
osallistunut niittavasti yliopiston julkiseen edustamiseen cr1 tilanteissa. Sen sijaan henkilotason joh
tarnisesta (suora esimiesasema) minulla on varsin viihiin kokernusta, varsinkIn nykyisen pa!kkaus
jarjeslelman ajaita. Sama putee suhteessa vaativiin neuvottelutilanteisiin (resursseista, sopimuksis
ta). Tunnistan itsessani taipumuksen mieluummin vältlUä sota kuin pyrkia voittamaan taistelu. Taus
talla on ehka se, ethi matemaatikkona tiedostan, että kompleksisiliakin systeemei!Ill on yleensa tasa
painotila, joka on kokonaisuuden kannalta edullisin. Olen toki urani en vaiheissa joutunut kohtaa
maan myös konflikteja ja kniisiytyneita tilanteita: nun valmiiksi kriisiytyneitii (yhteistyo Ukrainaan
alkoi tulehtuneen tilanteen haituunotolla), johdon kriisiyttiimill (Tietohallintokeskuksen syntymi
seen johtanut prosessi) kuin tilanteita, jotka kriisiytyivät siirryttyUän toisiin käsiin (IT-tiedekunnan
kv-ohjelmat).
Olen kiiytettüvissii perehtymiseen ja valmistautumiseen sopimuksen rnukaan ja kaytiinnossa olen jo
sitonut merkittilvan osan kevlllln työpanoksestani yliopiston yhteisten asioiden kehittiimiseen.
Palkkatoivomus ei muodostune kynnyskysymykseksi. Rinnastan mielessani rehtonin tehtiivan kor
keimman vaativuusluokan professonin tehtävään, jolloin Iähtopalkan tulisi olla samaa tasoa. TUma
osaltaan toimisi viestinä astumisesta alas jalustalta. Tiiman piiaLle tulisi rakennettavaksi portaittai
nen tulospalkkio,joka sidottaisiin muutarnaan hallituksen tarkeiinii pitiimiiän (haastavaanjajotenkin
johtarnisella vaikutettavissa olevaan) knjteenjjn. Enikseen on sitten mietittiivii ja hinnoiteltava sopi
muksen purkuun liittvvllt nllkökohdat.

JyvaskylUssa 1110201!

Timo Tiihonen

Jyväskyliin yliopiston johtamisestalTT
Jyvaskylän yliopiston johtamisen suuntaa ja toimintatapoja ei vol rationaalisesti kasitellll habmot
tamatta aluksi nykytilaa.
Jyvaskylan yliopistoa on johdettu vahvasti ja strategisesti, mika nakyy nun yliopiston tuloksellisuu
dessa kuin ulkoisessa kuvassakin. Yliopiston olomuodon muutos oh nakemykseni mukaan Jyvasky
lassa kokonaisuutena suhteellisen kivuton, koska muutokseen asetettuja tavoitteita oh työstetty ja
saavutettu jo aiemmin.
Yksi nakyvimmista tavoitteista yhiopistojen olomuodon muutoksehle oh johtamisen selkeyttaminen
ja yksilojohtajuuden vahvistaniinen. TiissU suhteessa Jyvaskylan yliopisto hence suomalaisessa ken
tllssä pisimm[ille edennyt, nun strategisen johdettavuuden kuin erityisesti rehtorin roolin ja aseman
osalta.
Kuluneiden vuosien aikana olen aika ajoin pohtinut johtajuuden kehittymista yhiopistossamme ja
näen, että nykytila on pitkUiti seurausta kabdenkymmenen vuoden takaisista tapabtumista. Aino Sallinen tiihi rehtoriksi monessa suhteessa haastavaan tilanteeseen: pienimmiillli mahdolhisella margi
naahilla vahittuna (oman tiedekunnan vahvaa toimijaa vastaan). ohuella hahlinnolliseila kokemuksel
Ia ja suoraan talouslaman ja budjettileikkausten aLkuun. Tilanteesta selviaminen on edellyttänyt
vahvaa johtamisotetta ja omien vahvuuksien, Sahhisen osalta viestinnän ja julkikuvan hahlinnan,
maksimaahista hyodyntilmisra. Tassd Sahhinen onnistui. Nahdakseni kuitenkin kriisiajan Iniminta
malhit jaivat pitkalti pysyviksi ja yliopistoa on johdettu lahes sotatilaorganisaatiohla Sahhisen koko
rehtorikauden ajan nun hyvässa kuin pahassa.
-

Rehtori Sahlinen on hoitanut oman osuutensa “vahistuneena itsevaltiaana” kokonaisuutena erinornai
sesti, kuten yhiopiston tuloksista voidaan paatella. Pitkddn jatkunut ylikorostunut johtokeskeisyys
vaikuttaa kuitenkin organisaatiokulttuuriin: yhtaalta into ja motivaatio perustoiminnasta nousevahle
aloitteelhisuudehle ja kehitLUrniselle laskee, lain “kaikki” pllätetään ylimmassU johdossa, toisaahta
keskusjohdossa toimivat oppivat vahvempaan vahlankayttdon kuin mihin heidan edehlytyksensU ja
niikemyksensa oikeastaan antaisivat perusteita. Molemmista kehityskuluista näen mielestiini selkei
tll signaaleja yhiopistoyhteisossamme.
Edehlisten huomloiden pohjahta voisin muotoihla tulevan rehtorin haasteita kysymysten muotoon:
voiko Jyvaskyhiin yliopisto jatkaa erinomaista menestystään ilman valovoimaista ja nakyvaii rehto
na ja paljonko Jyvaskylan yliopistossa on yksikko- ja henkilotasohle piihoutuvaa kehittamispotenti
aahia, jolle ei nykytilanteessa ole loytynyt olkeita toimintakanavia?
NykyisessU olomuodossa rehtorin keskeiset roohit suhteessa hallitukseen ovat asioiden valmistelu ja
piihitosten toimeenpano,joten on iuontevaa aloittaa rehtorin toimintatapojen rakentaminen nhistli.
Jo yhiopistolain valmistelun yhteydessh kavi ilmeiseksi, etth sitouttavasta (ja avoimesta) valmiste
lusta tuhisi haaste ja minimiresurssi uudessa yliopistossa, koska toimijat eivllt ole samahla tavahia
osahhisina palltOksenteossa kuin aiemmassa toimintarnalhissa (dekaanit hahhituksessa jne). Oma nil
kernykseni on, cull avoimuudehha ja osalhistamisella saavutetaan paitsi parempi lopputulos myös sy
vahhisempi sitoutuminen tehtyihin paiitoksiin. Ainakin itse koen, että avoimesta valmistelusta on tul
lut itsehheni tavaramerkki yhiopistoyhteisdssh (seka JyvllskylhssU että tietyilta osin myös kansalhisel
ha tasolla). Toki se tyoskentehytapana asettaa tiettyjä ehtoja: en vaihtoehtoja on valmisteltava yksi
tyiskohtaisemmin ja pidettava ehossa pidempiihn, sekll valmisteltavista esityksistll ettii niiden saa
masta pahautteesta on tunnistettava oheehhlset peniaatteet detahjien ahta ja omaa nUkemystii on oltava
valmis tyostllmhhn avoimesti ja ohemaan tarvittaessa (tietoisestikin) juhkisesti vUhnllssä.

Plllltosten toimeenpanolla ja valmistelulla on luontainen yhteys. Jos toimijoita kuullaan jo valmiste
lun ybteydessa, esille nousee viiistämiittU näkokohtia, jotka ovat relevantteja toimeenpanon kannal
ta. TaIIOin päätokset ja niiden perustelumuistiot voidaan muotoilla toimeenpanoa tukeviksi, päätös
ten taustalla olevat kysymykset ovat Jo joiltakin osin yhteison tietoisuudessaja valmisteluun aktiivi
sesti osallistunut ryhmll on vastuutettavissa toimeenpanon projektointiin ja seurantaan.
Toimeenpanon osaka on oleellista pohtia Jo valmistelun, ja viimeisthiän piiiitoksenteon, yhteydessä
tarvittavia tukitoimia (tukevatko jarjestelmat, tietopohjat, hallinto- ja tukiprosessit niitä toimenpitei
III, joita tavoitteen toteuttaminen edellyttiill vai tarvitaanko omat pälltOksensa ja toimenpiteensä
myös puitteiden kehittämiseen).
Hallituksen päiitösten toimeenpanon osaka on haasteellista myös Se, elm koko yliopistoa koskevina
paatokset ovat väistämattii yleisluontoisia ja usein yksittaisen yksikon osalta osin redundantteja.
Yhdessll OKM:n asettamien tavoitteiden kanssa kokonaisuus (OKM:n tavoitteet, hallituksen pail
tokset, rebtorin ja yksiköiden väliset sopimukset) on helposti sisiiisesti ristiriitainen ja yksiköt jou
tuvat tulkitsemaan, mitii monista tavoitteista edislila. Valitettavasti yksikot ovat pitkalti sosiaalistu
neet toimintamalliin, jossa toiminnan kehittaminen ohjautuu siihen myonnettyjen erillismaiiraraho
jen kautta (aikanaan OKM:n hankerahat ja nykyisin rehtorin strategiset kohdennukset, joiden paino
yksikbiden taloudessa on kasvanut liian suureksi).
Rehtorin haasteena on sitouttaa yksikot edistiimiiiin ja toteuttamaan yliopiston strategiaa omaehtoi
sesti, omien perusvoimavarojensa puitteissa, ilman ettll rehtorin on osoitettava oikeita kobteita eril
lisrahoitusten avulla. Toinen pUätösten ja varsinkin strategisten linjausten toimeenpanoa edistava
toimenpide on tavoitteiden osittaminen pienempiin ja konkreettisempiin palasiin (prosessimittarei
den rakentaminen),jossa erityisesti piiätoimintojen (tutkimus, koulutus) omistajiltaja tukiorganisaa
tioilta tulee edellyttlla konstruktiivisempaa panosta kerran vuodessa jiilkikllteen laadittava tubs
kortti on vasta hyvä alku.
—

Mihin suuntaan Jyvaskylan yliopistoa tulisi kehittall?
Uusi rehtori aloittaa toimintansa tilanteessa, jossa yliopistolla on vahvistettu strategia, neljaksi vuo
deksi sovitut tavoitteet OKJvI:n kanssa ja otaksuttavasti nykyisen rehtorin johdolla valmisteltu stra
tegian toimenpideohjelma sopimuskaudelle. Talloin valittomalbe suunnanmaaritykselbe ei jail sen
enempäii tilaa kuin tarvettakaan vaan rehtorin alkukauden toimenpiteet suuntautuvat toimenpideoh
jeirnan jalkauttamiseen. Vasta toimikauden puolessa vllhissa, uuden hallituksen kanssa, kllynnistyy
seuraavan strategian valmistelu 2016 kUytaviin sopimusneuvotteluihin mennessii.
Nykyiseen strategiaan on heippo sitoutua siinll mielessii, että se ei kiiytllnnossll rajaa pois mitlliin
mielekastli kehityssuuntaa. Strategia on hengastyttlivan vaativa, koska se tahtllii hyvin monen asian
kehittiimiseen, priorisoimatta kehityskohteita erityisen selkeasti. Monialaisessa ja toiminnoiltaan
heterogeenisessa yliopistossa tämll on Iähestulkoon väistllmiitöntä mutta samalla se vUhentaii strate
gian ohjausvaikutusta.
Jyväskylän yliopiston vahvuus Ga samalla strategian heikkous OKM:n silmissa) on tasaisen vahva
monialaisuus yhdistettynä kompaktiin kampukseen. Tälta osin edellytykset tieteenabojen vabiseen
yhteistyohon ja monialaiseen lutkimukseen ja koulutukseen oval hyvat. Erilaisia yhteistyokuvioita
ja sateenvarjoja on rakennettu mutta ne ovat jääneet mittakaavaltaan pieniksi ja usein lyhytkestoi
siksi seka erillisrahoituksesta riippuviksi. Tulosohjausdiskurssi tuntuu ottavan edelleen selkavoiton
tieteellisistii ambitioista. Mabdoblisesti pitkiivaikutteisempaan ja orgaanisempaan kehitykseen piiäsi
si rekrytointien kautta. Liihivuosina eläkoityy huomattava osa professoreita ja lehtoreita, jolloin se
nioritason positioita avautuu paijon. Näistä osaa, samoin kuin rehtorin harkintaan mahdollisesti va
rattavaa resurssia, voisi suunnitelmallisesti kohdentaa tunnistettujen osaamisalueiden rajapinnoille.

Tieteenalojen ja koulutusalojen rajapinnoista on kaytavii keskustelua paitsi yliopiston sisiillii myös
yrnpilröivän yhteiskunnan kanssa. Näin voidaan paremmin tunnistaa suunnat, jotka palvelevat laa
jasti yhteiskuntaa (kun keskustelussa tunnistetaan sidosrybmien usein tiedeyhteisoä kapeampi ja
lyhytjllnteisempi tarkastelukulma). Yliopiston on tunnistettava erilaiset roolinsa ja tehtllvansll nun
auEonominen tutkimusja koulutus kuin vastuunsa suhteessa yhteiskuntaan.
—

Yliopistojen kolmas tehtllva hahmotetaan yleisesti, ja mielestani myos strategiassa, viiiirin ja liian
usein tyydytaan viitEaamaan “ns. kolmanteen tehtavUan” edes vaLvauturnatta tarkistamaan, miten se
on muotoiltu. Yliopistolain muotoilu
kasvattaa palvelemaan yhteiskuntaa” on onnistunut mutta
haastava. YhtUiiltil se kertoo, ettit yliopistojen Eehtdva ei ole ensisijaisesti palvella itse (Es. ottaa hoi
Eaakseen toimintoja, jotka kuuluisivat pareinmin muille toimijoille). Toisaalta kasvattaminen on
haastavaa usein olisi helpompi tehda itse kuin neuvoa toista. Kasvatusnäkokulma rajaaja suuntaa
yliopistojen yhteiskunnallista vuorovaikutusta luontevasti: “palvelutehtiiviia” tarvitaan kaikilla osa
alueilla riittävästi esimerkin ja mallioppimisen tueksi ja enemmiissii rnäärin erityisesti tutkimuksen
ja koulutuksen eturintama-alueilla, joissa asiantuntemus yliopistojen ulkopuolella on vieiii vakiin
tumatonta.
“...

—

Kansainvalisyys on toinen korkeakoululaitoksessa analysoimatta kilytetty mantra. Kansainvalisty
miselle asetetaan yleisiii volyymitavoitteita en toimintoihin erittelemlltta varsinaisia toiminnallisia
tavoitteita. Halutaanko esimerkiksi kv-maisteriohjelmilla rekrytoida lahjakkaita potentiaalisiajatko
opiskelijoita, kouluttaa asiancuntijoita suomalaiseen yhteiskuntaan, työllistiili opettajia, tuoda koti
maisille opiskelijoille mahdollisuuksia kv-kommunikaatioon? Jos tavoitteet eivät ole selvilla, ei
voida rationaalisesti ottaa kantaa sen enempllä maksullisuuteen, rekrytointikanaviin kuin toiminnan
volyymiinkaan. Monialaisessa yliopistossa ei voi olla yhta vastausta Ui tavoitetta kansainvalistymi
seen muttajokaisen yksiuaisen ohjelman osaka on perusteltua kysyll Eavoitteiden ja niille asetettavi
en mittarien periiän.
Nakisin, ettll tulevan toimenpideohjelman tulisi kohdentua nykyista selkeammin seka yleisesti ettll
erityisesti yllamainituissa aihepiireissii. Joko toimenpideohjelmaan tai rebtorin Sen pohjalta laati
rnaan toimeenpanosuunnitelmaan tulisi eksplisiittisesti tunnistaa vastuutahoja, valitavoitteita, mitta
reita. Johdon katselmus ymmartaakseni jo haastaa rehtoria toimenpidekokonaisuuksien seurannan
kautta. Pitkaa toimenpidelistaa on kuitenkin jäsennettiiva ja tunnistettava koko yiiopiston tasolla
keskeisirnrniit kokonaisuudet, samoin kuin toimenpiteet, joissa yksikoille (joko kaikille tai erityises
Ii tietyille) asetetaan systemaattisesti konkreettisia vastuita. Kuluvaa kolmivuotiskautta voi pitiiii
tavallaan koeaikana, joka näyttllll, millaiset vaimiudet yksikoillll ja yhteisollii on poimia pitkiista
toimenpidelistasta ja monista strategisista tavoitteista itselleen keskeiset. Oma vaikutelmani on, että
tätii strategian omaksi ottamisprosessia on tarpeen tukea nykyista systemaattisemmin.
Rehtori edustaa yliopistoa kansallisella tasolla. Tälta osin katson, ettU Jyviiskylän yliopiston intres
sissä on koko suomalaisen yliopisto-ja korkeakoulukentiin tuloksellisuuden edistaminen. Lithihisto
riasta olemme niihneet, että poliittinen taso tuntuu tunnistavan vain niikyvät organisaatiotason rat
kaisut uskottavina kehittamistoimenpiteina. Massiivinen ajoliihtotiianne korkeakoulukentassa ei,
yliopiston hyvasta tuloksellisuudesta huolimatta, olisi todennäkoisesti eduksi Jyvaskylhlle.
Edellisen nojalla (ja omista kansallisen tason aktiviteeteistani ja kokemuksistani lhhtien) niien, etth
Jyvhskylhn yliopiston on syyth olla aktiivisesti mukana ja edisthmhssU kansallista yhteistyoth kor
keakoulujen kesken.
Lopuksi: yliopisto on asettanut tavoitteekseen yha korkeamman laadun ja tason. Thmii edellytthh
paitsi onnistumisia, myös ephonnistumisia. Jos onnistumme kaikessa, olemme tyytyneet liian mata
liin tavoitteisiin. Epiionnistumisia saa vihata mutta niith ei saa pelath.

