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Jyvllskylan yliopiston hallitukselle

PyydUn tuBa huomloon otetuksi valittaessa JyvLiskyILin yliopistolle
alkavaksi visivuotiskaudeksi.

uutta

rehtoria 1.8.2012

Palkkatoivomukseni on 13 500 €Iklc
Olen tyoskennellyt vuodesta 2002 Jyväskylan yliopistossa koulutustutkirnuksen
professorina, johon teliUivLiiin sisaltyvut rnyös koulutuksen tutkimuslaitokseri johtajan
tehtaiviit. TLitä ennen toimin sarnan tutkimuslaitoksen johtajan (professori) virassa vuosina
1996-2002. Vuosina 1992 1994 toirnin Opetushallituksessajohtajan virassa
piLitehtavänllni kansallisten opetussuunnitelrnan perusteiden uudistarninen. Muun
tyourani olen tehnyt lahinna tutkijana ja erikoistutkijana JyvaskyHin yliopistossa
erikoisalueinani opetussuunnitelrna, oppilaanohjaus, koulutuksen arviointi ja opettajuus.
NUissU telitiivissll olen hankkinut Iaajan kokemuksen seka tutkirnushankkeiden eild
tiedeyhteison johtarnisesta, työn organisoinnistaja kehittümisesta. Olen tottunut rnyos
kantamaan taloudel I ista vastuuta johtaessani tutkirnusyksikkoa, jonka runsaan kuuden
miljoonnn budjetista (2010) yli puolet koostuu ulkopuolisesta rahoituksesta,
-

Kokemusta kansainviilisestii yhteistyoslii olen hankkinut toimiessani Pisa —ohjelman
koordinaattorinaja tieteellisenäjohtajana Suornessa 1998 -2004 ja jalleen vuodesta 2007.
Olen toiminut vuodesta 1996 Suornen edustajana lEA -jarjestUssã (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement), joka organisoi laajoja
vertailevia koulututkirnuksia. Olen Opetusministerion nirnelirnänii edustajana Euroopan
unionin opettajankoulutuksen asiantuntijaryhrnässä. Olen tyoskennellyt myos OECD:n
koulutusjiirjestelinien arviointihankkeissa sekU vieraillut lukuisissa maissa pitilmUssil
asiantuntijaluentoja suomalaisesta koulutusjarjestelmasta ja sen tuloksista. Vastaavasti
olen isännöinyt lukuisia valtuuskuntia Jo yksiuaisia asiantunijoita cr1 puolilta rnaailrnaa,.
Osoituksena kansainvalisesta tutkirnusyhteistyosta ovat
kaksi johtarnaani EU:n
Kornission rahoittarnaa tutkirnushanketta. joista toisen laitos toteutti itsenäisesti 20072009 ja toisessa toimi partnerina 90-luvun alussa. Johdollani bibs oh jisenenii
kansainvUlisessLi konsortiossa, joka toteutti P1 SA 2009 —tutkimuksen ydinalueen B
(oppilas— ja kou lukyselyjen aineiston hankinta ja anahyysi) toteutuksen.
myos

Edellil kuvattujen aktiviteettien kautta minuble on muodostunut laajat kansainvtiliset
yhteistyUverkostot monien cr1 yhiopistojen ja ministeriötason toimijoiden kanssa. Niiitü

verkostoja ovat vahvistaneet lukuisat tv— ja Ie[itihaastattelut ja asiantuntijalausunnot en
maiden medloissa. Osa hedelmiillisirnrnäksi koetusta yhteistyostä on virallistettu
yliopistojen tai laitosten vUlisin sopimuksin. Naihin verkostoihin sisaltvy runsaasti
potentiaalia Iaajentaa yliopistojen yhteistyota myös muille alueille.
Kansallisella tusolla olen johtanut rnvös useita laajoja hankkeita koulutuksen arvioinnin.
opetussuunnitelmatutkimuksen ja opettajuus-tutkimuksen alueilla. Tieteellisesti
merkittUvirnpiLi ovat Suomen Akaternian rahoittamat kolme hanketta. Monipuol isimmat
yhteistyoverkostot ovat ralcentuneet useiden Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden
johtajana seku objausrybmien puheenjohtajanajajasenena. TarkeanU pidUn mvös
puheenjohtajuutta JY:n rehtorin ninieämässä opetushallinnon ja tutkimuksen
yhleistyoryhmiissa. NäissH ryhn-iissfl ovat Iaajalti edustettuina koulutuksen, tutkimuksen
ja opetushallinnon ohella rnyös tyonlekijii- ja elinkeinoelärnän jürjestöt seka yritysdhirnu.
Sarnoin tyoskeritely monissa Opetusministerion, Sosiaali— ja terveysministeriön ja
Opetushallituksen tyoryhmissa on tuottanut monipuolista kokemusta ja yhteistvosuhteista.
joita vol lanjalti hyodyntUa rnyös rehtorin tehtavässEi.
Asiantuntijan roolissa olen toiminul ninuun muassa monissa Opetusrninistenion.
Opetushallituksen, Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koiilutuksen arviointineuvoston
hankkeissa seka paikallisella tasolla erityisesti Jyväskylän kaupungin ja Jyvaskylan
kuntayhtyman hankkeissa. Yhteistyoverkostojen kehittyrnisen kannalta tärkeita ovat
olleet ne sadat tapaarniset, joissa den pitänyt asiantuntijaluentoja monille enilaisille
yleisoille sekil yleistajuiset kirjoitukseni ja hanstattelut kaikille maan johtaville mcdioillc.
Tyossllni Iaitoksenjohtajanaja tutkijana lahes kaild I keskeiset Opetus-ja
kulttuunirninistenion virkaniiehet ovat tulleet minulle tutuiksi. Yhteistyo heidän kanssaan
on iiittvnyt vhtUiilta tuikirnushankkeiden rahoitukseenja toteutukseen liittyviin
kysyrnyksiin. toisaalta Iukuisiin asiantuntijatapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin. joissa
olemme yhdessa iohtineet koulutuksen kehittLirnisen kysyniyksiä.
OpetustehtilvUt yliopiston sisallä ovat jäilneet hallinnollisin ja tutkimustehuiviii
vllhUisernrniksi. Olen kuitenkin antanut opetusta rnelko säannOllisesti rnuutamia
kymmenii tunteja vuodessa, ohjannut luhinna vLiitoskirjatoitll ja olen toirninut
viiitoskirjojen esitarkastajana ja vastavllittUjänä keskirnUarin 2—3 kertaa vuodessa.
Kielitaitoni on kehittynyt englannin kielen osalta sujuvaksi. Ruotsia olen kayttunyt jonkin
verran tyUssäni. mutta sea taito ei ylläenglannin tasolle. Saksasta hallitsen aiLed.
Voin aloittaa tehtiivälln perehtyrnisen kevüan 2012 aikana.
Jyvuskyhissa 15. Ioknkuuta 2011
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Lute hakemukseen

Jyvaskylän yliopiston jobtaminen
Jyvaskylän yliopiston talons on vakaassa kunnossa. KeskeisirnmUt haasteet Ilittyvat
valtiontalouden tulevien vuosien kehitykseen. mistä yliopiston perusrahoitus on vahvasti
riippuvainen. Yliopiston vakaa taloudellisen kehityksen kannalta turkeaa on tutkimuksen
korkean tason sailyrninen, mika Iuo yliopistolle edellytykset kilpailla rnenestyksekkaiisti
kansallisesta ja kansainviIisestä wtkirnusrahoituksesta. Myos rnuu ulkopuolinen rahoitus
on olennainen osa yliopiston toirninnan rahoitusta, mutta tflhloin on olennaista varrnistaa
yl lopiston toiminnan riippumattornuus ja tasapainoinen kehitys en rahoituslahteiden
kes ken.
Yiopiston toirninta perustuu korkeatasoiseen in omaehtoiseen tutkimz,ksc’en, mikä myös
rniiiinittäii Sen enitvisluonteen suhteessa muihin instituutioihin. Piiavastuu tutkirnuksesta
on tiedekunniHa ja tutkijaryhmilla. Viimeisimmlin kansainvalisen arvioinnin mukaan
JyviskyIan yliopiston tutkirnuksen taso on pääosin hyvä tai eninornainen. Rehtonin
tehtflvUnä on kehittiiu edeHvtyksia tutkimuksen korkean tason säilyrniselle ja sen nousulle.
Rehtonin tehtUväna on yhdessa yliopisto hallituksen kanssa ioytüa tasapaino
tutkimusproliilin terUvoituirnisen sekä toisaalta tutkimuksen ja silken pohjautuvan
opetuksen niitUivän Iaaja—aluisuuden valiltä. Tarnd tarkoittaa samanaikaisesti yliopiston
tutkirnuksen huippujen tukernista ja palkitsemista, mutta toisaalta myOs muiden
vksiktiiden tuti irnusedellytvsten varmistarnista enitvisesti silloin, kun ne ovat yliopiston
profiilin kannalta keskeisiLi.
Olennaisia keinoja tutkirnusedellytysten kehittarniseen ovat mm. tutkijakoulutuksen
teliostaminen, valrniuksien lisauminen kansainvalisen tutkirnusrahoituksen hankintaan
tutkimusjohtarnisen kehittaminen. SlUt tulee esimerkiksi painottaa entistll enemmän
tutkirnushenkiloston valintakriteenintija urakehitvksen osana. Kestavan perustan
pitkajdnteiselle tutkirnusedellytysten kehitturniselle Iuo se, että Jyväskylan yliopisto
niiyttäytyy erityisesti Iahjakkaille nuorille opiskelijoilie houkuttelevanaja 0mm viniävid
tutkirnusintressejfl tehokkaasti tukevana yhteisona. Myos kasvava kansainvälinen
tunnettuus houkuttelevana tutkirnusyrnpiinistonU on olennainen osa yliopiston
tutkimuspoterttiaalin vahvistamista, tutkimusrahoituksen edellytysten kehittymistä ja
henkiloston Iiikkuvuuden IisifttniistU.
Osana yliopistolaitosta Jyviiskyhin yhopiston vastuulla on korkeatasoisen ja riittLivlln
monipuol isen asiantuntijoiden joukon koulnita,ninen suomalaisen yhteiskunnan
tulevaisuuden osaarnistarpeisiin. Opetuksen kehittarninen on lahivuosina keskeinen
yliopiston haaste. Tllrnü koskee opiskelijavalintojen keliittllrnistä, opetuksen
mnenetelinüllisUi (pedagogista) uudistarnista sekä opiskelijoiden ohjaus— ja muiden
tukijarjestelrnien kokonaisvaltaista uudelleenjUrjestelya. Vaikka Jyvtiskylän yiiopiston on
yksi maan suosituimnmista korkea-asteen oppilaitoksista, opintojen Hipäisyaste, opintoajat

in osanmisen vastaavuus tyoeldrniin tarpeislin vaativat monilla koulutusalot Ha runsaasti
huorniota Itihivuosina.
Keskeisia keinoja on opetushenkilosten pedagogisten valrniuksien jatkuva vahvistaminen
koulutuksen sekll slUt tukevan tutkimus—ja kehittarnistoiminnan avulla. Jyvtiskylan
yliopistossa on runsausti tätä koskevaa asiantuntemusta,joka tulee integroida tehokkaasti
tukernaan opetuksen tason nostamista. Tarvitaan tutkirnukseen nojautuvia kokeiluja,
joilla lcyetalln Ioytflrnaiin kullekin koulutusalalle sille soveliaimrnatja motivoituneimmat
opiskelijat. Toisaalta koulutusalan vaihtoa ia koulutusalojen valistä opintojen
hyviiksilukemista on tarpeen tukea erityisesti silloin, kun vaibtoebtona on opintojen
keskevtyrninen. Opetuksen rnenetelmaliisella uudistarnisella tulee pyrkia erityisesti
oppirnisen rnielekkyyskokemusten, sisäisen motivantion ja yhteisesti konstruoituvien
tietokokonaisuuksien synnyn vahvisturniseen. Yliopiston monet tutkijaryhrnät tekevüt
tUtA koskevaa tutkimus- ja kehitttirnistyota vhteistyt5ssa muiden oppilaitosten Lanssa.
Nllin syntyvää pedagogista osaamista voitaisiin hyodyntää paijon nykyista enernrnlln
myös yliopiston omassa kehittamistyossä. Oppisopimustyyppinen koulutus on jojonkin
aikan ollut rnahdollista rnyös yliopistoissa. Sen sovellukset ovat kuitenkin viela
olemattoniia. Opiskelijoiden tyossakaynti nahdUlln yleisesti ongelmana ja opintoja
viivyitUivänit tekijitnu. Opiskelun tehosturnisen, tyoelämitrelevanssin jajoustavan
tyoelltmiuin sijoitturnisen kannalta cnielekkaamplla olisi etsiä yhdessä yrityselämän kanssa
n-ialleja iiittltii opiskelijoiden tyo osaksi opintoja. Teknologian syvällinen hyodyntiirninen
opetuksessa on vielll alkutaipaleel a, vaikka alue on useiden tutkijaryhrnien kohteena
vliopistossamrne. Yksilollisten opintourien rakentamisen, ohjauspalvelujen
in
korkeakouIupedaogiikan alueella yhteistyota tiivis yhteistyO ammattikorkeakoulun
kanssa taijoaisi monin synneriaetuja.
Opiskefljoita tehokkaasti tukevien ja heidan tarpeituan tyydyttavien ohjcms-ja
/ic’lopal1eIze/c’;z jürjestilminen edellytUla nykyisten palvelujen kokonaisvaltaista
uudelleenarviointia. Opiskelijoiden henkilokohtainen ohjaus ja urasuunnittelun
tukerninen vanti I systernaattista henkiloston koulutusta. Toisaalta henkilokohtainen
ohjaus vaatii runsaasti resursseja, minka vuoksi objauspalveluja tukee systematisoidaja
selkeytUui teknologian tarjoarnia välineitä hyodynuien. Olennaista on koota ohjaus-ja
tietopal’eIut opiskelijoiden nlikökulrnasta se)keliksi, yrnmarrettUvaksi seka heidjin
opiskeluaan ja urasuunnitteluaan tehokkaasti tukevaksi kokonaisuudeksi. Siksi
rakennustyo on tlirkedU toteuttaa opiskelijoita kuunnellen ja heidan kanssaan yhteistyossä.
Tulevaisuudessa entistä keskeisemrniiksi nousee myös herkkvys yrnrnärUiäja ennakoida
tyomarkkinoiden mUiirälIisUtja Iaaduliista muutosta. Tailoin yrityseläman jatkuvan
kuulerninenja toisaalta se, että opiskelijoiden tulevat tyornarkkinat ovat yhä useammin
globaaleja, ovat keskeisia seikkoja rnyi5s ohjauspalvelujen ajantasaistamisessa.
Opetuksen uudistaminen on yliopiston koko tulevaisuudenja myös sen rahoituspohjan
kannalta avainkysyrnys. Vaikka yliopisto on nyt suosittu, suosion sLiilyrninen
tulevaisuudessa ei ole itsesUiän seIvWi. Kilpailu hyvista opiskelijoista, Suornen
ti.devaisuuden osnajistaja myös tulevista huippututkijoista, kovenee koko ajan. Opintojen
edistyrninen ja lupaisv tulevat todennükoisesti miärittärnllün lisUüntyviissa rniUirin
yliopiston perusrahoilusta. Siksi on tiirkeLifl motivoida erityisesti nilta yksikoitLi, joissa

Iceskeyttai-nisetja opintojen hidas valrnisttirninen on yIeisti, etsirnäün keinoja tilanteen
korjaarniseksi. KestLiviä ratkaisuja Iöytyy vain, jos yksikOn koko henkilosto sitoutuu
uudistustvol-ion ja rnyös opiskelijat saavat äänensll aidosti kuuluville.
Yliteiskunncillinen pali’elutehtthO on Jyvaskylän yliopiston kaltaisessa monialaisessa
korkeakoulussa rnoni—ilnieinen ja Iaaja tehtllväalue, jonka sisältö vaihtelee tutkimus— ja
koulutusaloitEain. Johtuen johtarnani Iaitoksen erityisluonteesta, toimirnisesta siltana,
Icoulutllstutkt[nuksen, opetushallinnon ja oppilaitoskentiin vaIiIhi. uskoisin itseIIllni talLa
tehtävualueella olevan paijon annettavaa koko yliopistolle. Yliopiston on tärkea kiiydä
keskustelun ja müUritella tUmlin tehtlivUnsli sisültöä, vaikka yhteisen ymrniirryksen
loytyminen siNe on ILihes rnahdotonta. Muutoin tlimä tehtävlialue vol jilada valUe riittLivlli
hLlorniota, niika yhteiskunnan keliityksen kannalta on turmiollista. Yliopisto on edelleen

keskelnen kansakunnan tulevaisuuden suunnan näyltiijä.

Yliopistojen yhteiskunnaallinen palvelutehtava on vilme vuosina mätirittynyt melko
yksipuolisesti tuotantoeldrnan uudistumista tulcevana tuotekehittely— ja
innovantiotoimintana. Jyvaskylan yliopistolla tulee olla vahva rooli ja velvoite rnyös
suornalaisen koulutuksen kflvtiinteiden. sosiaalisen hvvinvoinnin ja ibmisten terveyden
edistllrniseen tLihtiilivien yhteistyohankkeiden alullepanijana, toteuttajanaja nilden
tuloksellisuuden arvioijana.
Nykyajan mittavien globaalien ongeirnien äärellU tulee painottaa rnyös yliopiston,
erityisesti sen hitippuasiantuntijoiden vastuuta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Rehtorilla on tllssä türkefl rooli toirnia esirnerkkinaja keskusteluun innoittajan. Yliopiston
tulee tiedostaa keskeinen roolinsa ja eettinen vastuunsa nykyisyyden analysoijana.
globaalien ongelmien ratkaisujen etsijiinä ja paremman tulevaisuuden rakentajana
suhteessa kaiklciin kansalaislin. Ilman tUtU yliopisto on vaarassa kapseloitua tieteen
tekemisen norsunluutornlinsa, joltoin se atlcaa kadottaa sosinalisen legitimiteettinsU. TUstti
seuraa JyvLiskylUn yliopistolle myos vastuu tyoskennellU yrnpUrbiviin alueensa
kehittumiseksi yhdessii atucen muiden toimijoiden kanssa.

Erityisesti sosiaalisten innovaatioiden kyseessa oMen monet kansainvUlisesti merkittUviksi
osoittautuneet Iovdokset ovat akin penn syntyneet ja tulleet testatuiksi tutkimuksen
keinoin paikallisen tason vhteistyonli. Tilvis ja tuloksellinen yhteistyo IUhiyhteisOn en
toimijoiden kanssa synnyttUil myös tuottarnuspUiiomaa,jokahyodyntyy avoimenaja
knittisena palautteena opetnksen ja tutkiniuksen kehittUrniseksi.
Koulutusvic’nfl on yksi keskeista tulevaisunden i-nahdollisuuksia Jyviiskylan yliopistoHe.
Olen ollut kehittllmUssa tUtU aluetta mm. UniServices Ltd:n hallituksessa koko sen
olemassaolon ajan, ja myOs jUsenenU useissa yliopiston tyoryhmissa. Olennaista
Ilihivuosina on, ettU koulutusvienti integroituu kiinteUksi osaksi yl lopiston
perustoirnintoja. Uhkana on sen enlytyrninen erillistoiminnoksi. joka suuntautuu pUUosin
muihin aktiviteetteihin kuin vhteistyishon ornassa yliopistossa. Kouiutusviennin
taloudellinen merkitys ei vieW lahivuosina ole kovin suuni. mutta Se VOl kehittya
nopeastikin Uinkeaksi vaylUksi henkiloston kansainvalistymiselle alueilla, joilla
kansainvalinen liikkuvuus ci ole kovin runsasta. Koulutusvienti avaa myös uusia

rnahdollisuuksia opiskelun kansainvfll istyrniselle, opiskelijavaihdolle rnonikulttuuriselle
tutkirnukselle.
Nykyisessfl työssU saarnani palautteen perusteella koen onnistuvani ihmistenjohtajana.
Asiantuntijayhteison jobtaminen perustuu Iuottarnukseen ja ibmisten erityisosaamisen
arvostarniseen. I—Iaasteena on kuitenkin türnän monlin suuntiin hajautuvan
asiantuntijajoukon yhteisollisyyden vahvistaminen. Lahtokohtanani on “jalkauttaa”
johtarninenja rnyos yliopiston hallinto rnahdollisirnman Iühelle ihmisia, olla avoin
kuuntelernaan tyontekijoitaja opiskelijoita. Hallinnon jllrjestiimisen perustana on
palvelupyrkirnys, ts. niihin tarpeisiin in odotuksiin vastaarninen,joita yliopiston
henkilostollä, opiskelijat rnukaan lukien, on hallinnon kehittumiseksi. Nykyisessa
tilanteessa, iota viela Ieirnaa yliopiston syvallekayva hallinnollinen ja siitii seuraava
toiniinnallinen rnuutos, tilniti korostuu. Keinoja ovat esirnerkiksi saänndlliset henkiloston
tapaarniset ja keskustelut, siihkoiset keskustelufoorumit seka aktiivinen ja avoin
tiedottarninen nun yliopiston sisulla kuin yrnpliröivään yhteiskuntaakin.
Menestyakseen Jyvaskylãin yliopiston on oltava tulevaisuuden tyornarkkinoilla
houkutteleva työnantaja. Akateernisessa tyoyhteisossa tdmä tarkoittaa tuna toirnia
vnpaasti in kriittisesti ideoitaan työstäen ja niitä tieteellisesti testaten. Toisaalta
johtarninen tarkoittaa talloin selkeitä odotuksia tulosten suhteen siten, että yliopiston
kolme perustehtUviia ovat sopusoinnussaja tasapainossa keskenaän. Tyon arvioinnin ja
palkitsernisen kriteerien ja menetelmien tulee rnyos olla tässä suhteessa tasapuolisia,
IUpinükyviLi in oikeudenmukaisiksi koettuja.

