
TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON

JOHDON JA HENKILÖSTÖN KOKEMUKSIA

RAKENTEELLISTEN UUDISTUSTEN JA

SÄÄTIÖITYMISEN VALMISTELUSTA JA

TOTEUTTAMISESTA

Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen –

 vertaileva tapaustutkimus

Väliraportti 31.1.2011

Tiina Mälkiä*, Ilkka Arminen*, Pauliina Koschke* ja Ismo Lumijärvi**

*Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto (HEINE), Helsingin

yliopisto

**Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto



2

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO………………………………………………………………1

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus ……...………………………..1

1.2 Kotouttaminen käsitteenä…………………………………………3

1.3 Aineistonkeräys TTY:ssä…………………………………………5

2 RAKENTEELLINEN UUDISTUS 2008………………………………….7

2.1 Tiedekunnat……………………………………………………...10

2.2 Ennallaan säilyneet laitokset………………………………….…11

2.3 Yhdistyneet laitokset…………………………………………….12

3 SÄÄTIÖITYMINEN 2010 ………………………………………………14

3.1 Näkemyksiä säätiöitymisen taustoista ja tavoitteista……………16

3.2 Henkilöstön osallistuminen säätiöitymisen valmisteluun ja

toteutukseen…………………………………………………………18

3.3 Viestintä ja tiedottaminen……………………………………….21

3.4 Vaikutukset omaan työhön, työssä viihtyminen ja työn

kuormittavuus……………………………………………………….23

3.5 Johtamiskulttuuri ja –ilmapiiri……………………….………….25

3.6 Yksiköiden asema säätiöyliopistossa……………………………32



3

4 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SÄÄTIÖYLIOPISTOSSA…………34

4.1 Uhkia ja haasteita………………………………………………34

4.2 Mahdollisuuksia………………………………………………..39

5 YHTEENVETO…………………………………………………………45

Lähteet……………………………………………………………………..47



1

1 JOHDANTO

Tutkimushankkeessa analysoidaan johdon ja henkilöstön tapoja toteuttaa ja vastata

rakenteellisen kehittämisen toimenpiteisiin korkeakoulusektorilla. Tutkimusprojektissa

vertaillaan rakenteellisen kehittämisen toteutumista kahdessa säätiöityneessä yliopistossa,

Tampereen Teknillisessä Yliopistossa (TTY) ja Aalto-yliopistossa (Aalto).

Yliopistolaitos on viime aikoina ollut voimakkaiden muutoksen alaisena. Muutoksen

kärjessä ovat säätiöityvät yliopistot. Tässä tutkimuksessa vertaillaan sitä, kuinka

rakenteellinen kehittäminen valjastetaan omaan organisaatioon kahdessa toisistaan

vahvasti eroavassa säätiöityvässä yliopistossa: Tampereen Teknillisessä Yliopistossa

(rakenneuudistus ja säätiöityminen), Aalto-yliopistossa (fuusio ja säätiöityminen).

Tutkimushanke on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jonka osana tarkastelemme

rakenteellista kehittämistä myös sektoritutkimuskentällä, jota lähestytään kahden

tapaustutkimuksen kautta koskien Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL, fuusio) ja

Suomen Ympäristökeskusta (SYKE, Merentutkimuslaitoksen osan sulautus;

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän perustaminen). Sekä THL:ta että

SYKE:ta koskevat tutkimukset ovat jo käynnissä (ks. Vähä-Savo et al. 2009). Nämä

tutkitut tapaukset tarjoavat taustatietoa rakenteellisen kehittämisen toteutumisesta. Eri

tapauksia vertailemalla pyrimme myös erittelemään rakenteellisen kehittämisen toteumaa

Suomessa sekä korkeakoulusektorin että valtion tutkimuslaitosten piirissä.

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen

verkoston ja Tampereen yliopiston Johtamistieteiden laitoksen (1.1.2011 alk.

Johtamiskorkeakoulu) yhteistyönä. Hankkeen vastuuhenkilö on VTT, johtaja Ilkka

Arminen (Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto – HEINE, HY).

Vastuuhenkilönä hallintotieteiden osalta tutkimuksessa toimii HTT, professori Ismo

Lumijärvi (Johtamistieteiden laitos, Higher Education Group, TaY) ja tieteellisenä
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asiantuntijana YTT, akatemiatutkija Oili-Helena Ylijoki (Tieteen-, teknologian-.ja

innovaatiotutkimuksen yksikkö, TaSTI, TaY). Tutkijoina hankkeessa työskentelevät YTT

Tiina Mälkiä (HEINE), HM Pauliina Koschke (HEINE) ja YTM Aku Kallio (HEINE).

Rahoittajina ovat Työsuojelurahasto ja Helsingin yliopisto (Korkeakoulu- ja

innovaatiotutkimuksen verkosto).

Tutkimushankkeen tavoitteita ovat:

1) Tutkia johdon ja henkilöstön tapoja valjastaa rakenteellinen kehittäminen omaan

organisaatioon

2) Eritellä ja seurata rakenteellisen kehittämisen vaikutuksia henkilöstön

työhyvinvointiin

3) Tutkia muutosjohtamisen käytäntöjä rakenteellisen kehittämisen soveltamisvaiheessa

4) Tutkia toimintakulttuurin muutosta sekä sen vaikutuksia työn mielekkyyteen

5) Vertailla rakenteellisen kehittämisen toteutuneita muotoja

Tutkimus toteutetaan haastattelujen, etnografian, kirjallisten lähteiden ja videointien

avulla. Kirjallisten materiaalien avulla analysoidaan uudistusten suunnittelu- ja

käynnistymisvaihetta. Haastatteluja tehdään kahdessa vaiheessa, vuosina 2010 ja 2011.

Sekä ensimmäisellä tutkimuskierroksella että seurantavaiheessa suoritetaan molemmissa

organisaatioissa noin 30 yksilöhaastattelua ja ryhmähaastatteluja.

Haastattelujen osalta pyritään tavoittamaan vähintään puolet ensimmäiselle

tutkimuskierrokselle osallistuneista, lisäksi noin puolet aineistosta kerätään uusilta

osallistujilta. Tällä tavoin voidaan sekä seurata prosessin etenemistä että laajentaa

tutkimuksen kattavuutta. Haastattelujen lisäksi aineistoa kerätään videoimalla TTY:n

johtoryhmien kokouksia. Seurantavaiheessa jatketaan kirjallisten aineistojen analyysia

sekä johtamiskäytäntöjen havainnointia. Seurantavaiheen aikana toteutetaan myös

tapausten vertaileva analyysi.
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1.2 Kotouttaminen käsitteenä

Käsitteellisesti tutkimus tarkastelee organisaatiomuutoksien toteutuneita muotoja

rakenteellisen kehittämisen kotouttamisena (domestication). Käsitettä on hyödynnetty

paljon muun muassa kulutustutkimuksessa, mediatutkimuksessa ja teknologian

käyttöönottoa koskevassa tutkimuksessa (Berker ym. 2006, Caldwell 2004, Emslie 1993,

Haddon 2007, Peteri 2006, Silverstone & Hirsch 1992). Perinteisesti kotouttamisella on

tarkoitettu villieläinten kesyttämistä ja kasvien jalostamista ihmisen hyödyksi.

Myöhemmin käsitteen avulla on pyritty kiinnittämään huomiota siihen, miten toimijat

ottavat käyttöönsä uusia laitteita, tuotteita ja käytäntöjä, ja kuinka he mukauttavat nämä

paikalliseen toimintakenttään. Sittemmin on alettu tutkia myös mallien ja reformien

kotouttamista (Lie & Sørensen 1996; Silverstone 2006; Alasuutari 2009).

Kuten teknologian kotouttamisessa, myös mallien, reformien ja ideoiden kotouttamisessa

lopputuloksena on, että kotoutettu uusi asia (teknologia tai idea) muokataan paikallisesti

sopivaksi siten, että siitä tulee luonnollinen osa ympäristöään. Näin teknologian alalla

esimerkiksi puhelimesta ja televisiosta on tullut osa länsimaisten ihmisten arkea (Berker

ym. 2006). Mallien ja reformien kotouttamisesta esimerkkinä voisi toimia vaikkapa

Suomessa vuodesta 1970 alkaen peruskoulun nimellä toteutettu, mm. Ruotsin

koulujärjestelmästä vaikutteita saanut yhtenäiskoulujärjestelmä (Laki koulujärjestelmän

perusteista 467/1968). Eri maiden koulujärjestelmien periaatteita sovellettiin Suomen

oloihin ja kehiteltiin uudenlainen, meille soveltuva malli kaikille samansisältöisestä

koulutusjärjestelmästä. Peruskoulu-uudistuksesta kiisteltiin aikanaan, mutta tällä hetkellä

peruskoulujärjestelmä toimii mallina, jota muiden maiden opetusjärjestelmien kehittäjät

käyvät ihastelemassa (Isotalo 2004). Kiistellystä uudistuksesta on näin tullut osa

suomalaisten itsestään selvää arkielämää.

Kotouttamisen käsitteen etuna voidaan pitää sitä, että se korostaa toimijoiden aktiivista ja

luovaa roolia. Tutkimuksissa onkin havaittu, että vieraita elementtejä ei siirretä osaksi

paikallisia käytäntöjä sellaisenaan, vaan ne ”kesytetään” ja otetaan käyttöön monesti

odottamattomilla tavoilla. Tuntemattomien uusien asioiden ja vanhojen tottumusten ja
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toimintamallien yhteensovittaminen on aina neuvotteluprosessi, jonka seurauksena

molemmat osapuolet muuttavat muotoaan: ehdotettu käyttötapa tai malli ei välttämättä

toteudu oletetussa muodossaan, mutta myöskään aiempi järjestys ja aiemmat käytännöt

eivät säily ennallaan. Teknologian kotoutuessa kotitalouksien jokapäiväiseen elämään se

muokkaa jollain tavalla perheen arkea (Berker ym. 2006). Näin on myös uusien

agendojen, reformien ja ideoiden kotouttamisessa. Onnistunut kotouttamisprosessi

muokkaa abstraktin tason lisäksi myös konkreettisella tasolla kotouttajan

toimintaympäristöä.

Kotouttaminen yliopiston rakenteellisissa uudistuksissa

Tutkimuksemme tarkastelee yliopistojen rakenneuudistuksiin liittyvää, ulkoa annettujen

agendojen sekä henkilöstön ja johdon toiminnan yhteisvaikutuksesta syntyvää tulosta.

Rakenteellisen kehittämisen yhteydessä voidaan havaita, että kehittämishankkeet

tarjoavat organisaatiolle määrätynlaisia rakenteellisia ja toiminnallisia malleja, joiden

mukaisesti organisaation ja sen osien tulisi muovata toimintaansa. Kehittämishankkeiden

tavoitteiden toteutuminen riippuu kuitenkin keskeisesti siitä, miten nämä mallit ja

tavoitteenasettelut kunkin organisaation puitteissa kotoutetaan ja sovitetaan yhteen

vanhojen tottumusten ja toimintamallien kanssa. Rakenteellisen kehittämisen ulkoinen

muoto (fuusio, sulatus, hallinnollinen uudelleen organisointi) ei sinänsä ratkaise sen

toteutumisen onnistuneisuutta. On tärkeää ottaa huomioon henkilöstön ja johdon omat

toimintalinjat, joiden kautta rakenteellinen kehittäminen muotoutuu toteutuviksi

käytännöiksi. Kotouttamisprosessin analysointi on perusteltua, koska rakenteellisen

kehittämisen tavoitteita ei pyritä - eikä kyetä - saavuttamaan vain yliopistojen

hallintorakenteita muokkaamalla, vaan on välttämätöntä, että tätä kautta onnistutaan

tuomaan muutoksia myös käytäntöjen tasolle.

Kotouttamisen kautta nousee esiin myös muutosprosessin ajallisuus. Muutosprosessin

analyysi edellyttää prosessin seurantaa, koska kulttuuriset muutokset ovat hitaita.

Keskeinen olettamuksemme on, että kotouttamisen onnistuneisuus vaikuttaa

pitkäkestoisesti työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen organisaatioissa. Vaikka emme
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tutkimuksessa kykene seuraamaan organisaationmuutosten kotouttamista lopulliseen

toteumaan asti, voimme prosessin alkuvaihetta analysoimalla ennakoida tulevaa kehitystä

ja parhaimmillaan vaikuttaa myönteisesti tulevan kehityksen suuntaan.

Muutosprosessit ovat myös moniulotteisia. Yhtäältä suomalaiset toimijat, kuten hallitus ja

Opetus- ja kulttuuriministeriö kotouttavat globaalien toimijoiden (esim. OECD, EU)

ohjeistuksia ja tavoitteita Suomen oloihin ja koulutusjärjestelmään sopiviksi. Yliopistot

taas kotouttavat Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoille asettamia tavoitteita.

Tiedekunta- ja laitostasolla taas kotoutetaan yliopiston johdon niille asettamia tavoitteita.

Yliopiston työntekijät, kuten opettajat ja tutkijat, toteuttavat ja kotouttavat työssään heille

asetettuja tavoitteita. Jokaisella tasolla tapahtuu omanlaisensa käännös- tai

neuvotteluprosessi, jossa ylempää tulevia visioita, agendoja ja tavoitteita muokataan

omaan toimintaympäristöön sopivaksi, mikä saattaa tuottaa myös odottamattomia

takaisinkytkentöjä ja prosessin suunnan muutoksia. Rakenneuudistusten analyysi

edellyttääkin niiden tarkastelua eri tasoilla.

1.3 Aineistonkeräys TTY:ssä

Aineiston keruu Tampereen teknillisessä yliopistossa alkoi syksyllä 2009. Erityisesti

säätiöitymisen taustaa kartoittaneita haastatteluja tehtiin 10 kpl (TTY:n johtoa ja

suunnittelijoita sekä OPM:n korkeakouluyksikön johtaja). Samanaikaisesti aloitettiin

myös kirjallisen aineiston kerääminen: TTY-säätiön säännöt, yliopiston johtosääntö,

vuosikertomuksia, toimintasuunnitelmia, strategiapapereita, kokouspöytäkirjoja,

lehtiartikkeleita sekä Intranet-aineistoa. 2010 syksyllä haastatteluja tehtiin jokaisen

tiedekunnan yhdellä laitoksella, joissa haastateltiin laitosjohtaja, kehittämispäällikkö sekä

yksi sihteeri, opettaja ja tutkija. Lisäksi haastateltiin dekaanit, vararehtorit, rehtori,

hallintojohtaja ja entinen pääluottamusmies (pääluottamusmiehenä säätiöitymisen

valmistelu- ja alkuvaiheessa). Yksilöhaastatteluja kertyi vuonna 2010 yhteensä 33 kpl.

Lisäksi syksyllä 2009 videoitiin yksi rehtoraatin, yksi johtoryhmän ja yksi

kehittämispäälliköiden kokous. Vuonna 2010 syksyllä videoitiin yksi rehtoraatin, yksi

johtoryhmän ja yksi kehittämispäälliköiden kokous.



6

Tämä väliraportti perustuu vuosien 2009 ja 2010 yksilöhaastattelujen analyysiin sekä

Inter/Intranet- ja kirjalliseen materiaaliin. Raportista on poistettu tai muutettu kaikki

haastateltavien, laitosten tai tiedekuntien tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Raportissa

esitetään haastatteluista katkelmia, joissa haastateltaviin viitataan henkilöstöryhmittäin.

Joissain kohdin tekstissä myös viitataan tiettyyn henkilöstökategoriaan, kuten ”dekaanit”.

Teksti on kuitenkin pyritty kirjoittamaan siten, ettei yksittäisiä haastateltavia voi tekstistä

tai haastattelukatkelmista tunnistaa. Katkelmien hakasulkeissa olevat osiot ovat tutkijan

tekemiä lisäyksiä, joilla selitetään katkelman kontekstia.

Raportissa käytetyt haastateltujen ryhmittelyt (5-10 henkilöä/ryhmä):

Ylin johto: entinen ja nykyinen rehtori, vararehtorit, hallintopäällikkö

Keskijohto: dekaanit ja laitosjohtajat

Laitoshallinto: kehittämispäälliköt ja sihteerit

Opettajat/Tutkijat
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2 RAKENTEELLINEN UUDISTUS 2008

TTY:n organisaatio vuoteen 2007 saakka koostui 10 osastosta, jotka vastasivat

koulutuksen järjestämisestä, 35 ainelaitoksesta ja viidestä erillislaitoksesta. Ylimpänä

päätöksentekijänä toimi hallitus, jonka alaisena toimivat opetus- ja tutkimusneuvosto,

rehtori ja yliopistopalvelut. Laitokset olivat keskenään hyvin erikokoisia. Vuoden 2006

aikana aloitettiin TTY:n rakenteellisen uudistuksen valmistelu ja sitä suunniteltiin

erilaisissa työryhmissä, joihin kuului eri henkilöstöryhmien edustajia. Laitosten välillä

käytiin neuvotteluja siitä, mitkä laitokset voisivat yhdistyä ja mihin tiedekuntaan ne

voisivat kuulua. Rakenneuudistuksen valmistelu saatiin valmiiksi vuonna 2007.

Kuvio 1: TTY:n organisaatiokaavio 2006-2007 (TTY:n vuosikertomus 2006)
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Vuoden 2008 alussa TTY:ssä toteutettiin rakenteellinen uudistus, jossa entiset osastot

muutettiin viideksi tiedekunnaksi ja laitoksia yhdisteltiin siten, että laitoksia oli vuoden

2008 alussa 22. Ainelaitosten lisäksi organisaatiossa on kolme erillislaitosta; kirjasto,

Edutech (täydennyskoulutusyksikkö) ja Porin yksikkö. Laitoksista Optoelektroniikan

tutkimuskeskus, kielikeskus ja 7 laitosta säilyivät ennallaan, muut laitokset yhdisteltiin

pienemmistä laitoksista suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Laitosten yhdistämisessä pyrittiin

vähintään viiden professorin yksiköihin. Tiedekuntien johtajiksi tulivat dekaanit ja heidän

lisäkseen jokaisella koulutusohjelmalla on koulutusohjelman johtaja. Koulutusohjelmia

on lukuvuonna 2010-2011 kolmetoista ohjelmaa eri tiedekunnissa ja koulutusohjelmien

suorittamiseen vaadittavat opinnot koostuvat eri tiedekuntien opinnoista.

Koulutusohjelmat ovat siis tiedekuntarajat ylittäviä hallinnollisia rakenteita. Kukin

tiedekunta vastaa 2-4 koulutusohjelmasta. Tiedekunta- ja laitosrakenteen uudistamisella

pyrittiin ”kansainvälisesti kilpailukykyisiin kokonaisuuksiin” ja rehtorin mukaan uusi

rakenne ”tukee yliopiston strategian mukaisia painopistealueita, karsii päällekkäisyyksiä

ja lisää mahdollisuuksia sisäiseen yhteistyöhön” (TTY:n vuosikertomus 2008, 3).

Rakenneuudistuksen yhteydessä organisaation eri tasoille perustettiin uusia hallinnollisia

virkoja; tiedekuntiin palkattiin tiedekuntapäälliköt ja laitoksille kehittämispäälliköt.

Heidän tehtävänään on toimia dekaanien ja laitosjohtajien apuna erilaisissa

hallinnollisissa tehtävissä, tehtävien yksityiskohtainen määrittely vaihtelee

tiedekunnittain ja laitoksittain.
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Kuvio 2: TTY:n organisaatiokaavio 2008-2009 (TTY:n vuosikertomus 2009)

Rakenteellista uudistusta pidettiin haastatteluissa yleisesti onnistuneena. Uudistuksessa

mukana olleet rehtoraatin edustajat ja dekaanit kuvasivat usein rakenteellista uudistusta

valmistautumisena tulevaan valtakunnalliseen yliopistouudistukseen. Kotouttamisen

näkökulmasta voidaan sanoa, että rakenneuudistus näyttää hyvin kotoutuneelta, sillä

useimmat haastateltavat pitivät nykyistä tiedekunta- ja laitosrakennetta ongelmattomana

ja monet haastateltavat eivät enää muistaneet kolmen vuoden takaisista uudistuksen

valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä asioista juuri mitään.

”Sanotaan, että myöskin ne tahot, jotka voimakkaimmin vastusti koko tätä

muutosta, ovat nyt sitä mieltä, että tää oli hyvä ja tarpeellinen, kannatti tehdä.”

(Ylin johto)

”…se rakenneuudistus, ku sä sanoit, et sä tuut siitä kyseleen, niin mä ajattelin, et

”apua, mitäs sillon olikaan”. Et kuitenki niin nopeella syklillä ne sillon ehkä tärkeet

asiat, semmoset muutosjutut, joita mietittiin, niin jo ne on muovautunut siihen

arkipäivään.” (Laitosjohto)
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2.1 Tiedekunnat

Tiedekunnat vastaavat uuden rakenteen mukaisesti kukin 2-4 koulutusohjelmasta.

Laitoksia tiedekunnissa on kahdesta kuuteen kappaletta, professoreja 14-41 (vuoden 2008

alussa). Tiedekunnat eroavat siis kooltaan toisistaan melko paljon. Radikaaleimpana

uudistuksena tiedekuntatasolla nähtiin arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yhdistäminen

samaan tiedekuntaan. Arkkitehtuurin professorien kerrottiin vastustaneen tätä, koska he

kokivat olevansa ”taiteellisia”, eivätkä halunneet mennä yhteen ”teknisen”

rakennustekniikan kanssa. Arkkitehtuurin opiskelijoiden taas kerrottiin kannattaneen

yhdistymistä. Rakennustekniikan professoreille yhdistymisen kerrottiin tuoneen

paremman statuksen. Syksyn 2010 haastatteluissa kuitenkin kaikki haastatellut pitivät

uutta Rakennetun ympäristön tiedekuntaa onnistuneena ratkaisuna.

”Rakentajat ja arkkitehdit meni sitte yhteen tiedekuntaan ja paljon oli jännitteitä

etukäteen jo historiallisista syistä johtuen…lopulta ulkomaailma odotti tämmöstä

fuusioo, arkkitehtien ja rakentajien, siinä mielessä se oli ihan hyvä näistä

ennakkoluuloista huolimatta…ja kyllä mä sanoisin että aika moni sanoo, että on

ollu menestys.”(Keskijohto)

Dekaanien (entisten osastonjohtajien) kokemusten mukaan osastojen muuttuminen

suuremmiksi tiedekunniksi ei juurikaan vaikuttanut heidän jokapäiväiseen työhönsä. Osa

haastatelluista dekaaneista tosin ei ollut toiminut aikaisemmin osastonjohtajana, joten ei

osannut verrata toisiinsa aikaa ennen ja jälkeen rakenneuudistuksen.

Osastonjohtajakokoukset vaihtuivat uudistuksessa jonkin verran pienemmäksi

johtoryhmäksi, johon kuuluvat rehtori, vararehtorit, hallintojohtaja ja dekaanit. Johtamis-

tai hallintokulttuuriin tällä ei dekaanien mukaan ollut vaikutusta. Pienissä tiedekunnissa

koettiin yhteisen profiilin löytäminen helpommaksi, kun taas suurissa tiedekunnissa oli

toisistaan enemmän eroavia laitoksia ja yhteistyö siitä syystä hankalampaa.
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”…siinä nyt sitten tietysti kerättiin yhteen jollakin perusteilla laitoksia, jotka nyt

jollakin lailla tarkastelee maailmaa ehkä samalla tavalla…” (Keskijohto)

”Mulla oli tähän rakenneuudistukseen ja suurempien kokonaisuuksien

yhdistämiseen ihan myönteinen kuva ja tiedekunnassa se toteutettiin kyllä aika

vaivatta. Yleisesti oli joitakin ongelmia, tuo [tiedekunta X] niin se vieläkin on

semmosissa tuskissansa ja samoin tää [tiedekunta Y] on ilmeisesti jonkin verran,

että esimerkiks mihin [laitos Z] kuuluu, niin ne ei oikein tiedä…Eli

rakenneuudistuksen suhteen on ihan oikeaan ja hyvään suuntaan menty ja varmaan

on rakenteellisesti edesauttamassa sitä, että yliopistosta voisi niinkun kehittyä

parempi.” (Keskijohto)

2.2 Ennallaan säilyneet laitokset

Tutkituista viidestä laitoksesta kaksi oli säilynyt rakenneuudistuksessa sellaisenaan.

Haastateltavat kertoivat, ettei rakenneuudistus laitostasolla juurikaan aiheuttanut

muutoksia. Ainoana muutoksena uudistus toi laitoksille laitosjohtajan oikeana kätenä

toimivat kehittämispäälliköt. Rahoituksen jakaminen tapahtui rakenneuudistuksen jälkeen

kuten ennenkin, laitosten kautta, eikä siihen tullut suuria muutoksia.

”Ei se sillä lailla niinkun meihin oo kauheesti mun ymmärtääkseni vaikuttanu nää

rakenteelliset muutokset. Tietysti tämmöstä elämistähän meillä on jossain vaiheessa

tapahtunut, mutta se ei varmaan tähän rakenneuudistukseen mitenkään

liittyny.”(Keskijohto)

”No tää tiedekuntajakohan vaikutti yllättävän vähän meidän laitokseen, koska

meijän laitokseen ei tullu uusia tai me ei niinku fuusioiduttu minkään kanssa. Ja

sitte toisaalta tääl oli tehty jo aika paljon siihen mun mielestä työtä, et se ei tullu

semmosena, voisko sanoo yllätyksenä. Oltiin tavallaan kerätty siä kokoa ja seki,

että meidän ryhmä liitty tänne sillon vuosia sitten, niin se mun mielestä valmisti
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siihen, että laitoksella on riittävä koko, et se säilyy semmosena kuin se on. Sitte ihan

käytännössähän tiedekuntajako tai tällanen rakenneuudistus, niin se on vaikuttanu

jonku verran näiden lomakkeiden muodossa ja tämmösessä. Pitää muistaa kutsua

samoja organisaatioita uudella nimellä tai vastaavaa, ettei siinä nyt sinänsä niin

massiivisia mullistuksia oo tullu.”(Opettajat/Tutkijat)

2.3 Yhdistyneet laitokset

Monet haastateltavat kertoivat yleisesti rakenneuudistuksen laitosten yhdistämisistä (eivät

siis kuvanneet oman laitoksen tilannetta). Joillain pienemmistä laitoksista yhdistyneillä

uusilla laitoksilla kerrottiin olevan ongelmia yhdistymisen kanssa. Aidon yhdistymisen

kerrottiin olevan vielä kesken. Suurimpana ongelmana tähän nähtiin fyysinen välimatka

laitoksen eri osien välillä (jopa 3 paikassa eri puolilla kampusta). Toisena ongelmana

nähtiin, että entisten, pienten laitosten toimintakulttuurit eivät sopineet yhteen ja

yhdistyminen oli siksi vaikeaa. Myös yhdistyneiden laitosten rahojen jaossa oli ongelmia.

Laitosten yhdistymistä kuvattiin joissain haastatteluissa ”pakkoavioliitoksi”.

”Se oli hirvee parin vuoden karmee tappelu. Ja sit todella niinku aina, oli voittajia

ja häviäjiä, et se oli vähä semmonen, että pakotettiin kaikki laitokset löytämään

puoliso itselle…kuka jäi ilman tai yksin et…oli semmosii laitoksii, joita kukaan ei

halunnut.”(Keskijohto)

”Sitten joitain laitoksia, kun lähettiin siitä, että laitoksen minimikoko kasvaa niin, et

siel on vähintään viis professoria…siellä jouduttiin tekeen sit sellasia ratkasuja,

jotka ei nyt niinku toiminnallisesti ollu varmaan ihan optimaalisia. Et siel

muutamia pieniä laitoksia yhdistettiin sitten lähinnä olevaan isoon laitokseen ja

niissä on selvästi vielä sellasta, että ei ne oikeen oo lähteny kunnolla toimiin.”(Ylin

johto)

Tutkituista viidestä laitoksesta kolme oli pienistä yksiköistä yhdistyneitä laitoksia.

Yhdellä näistä laitoksista ei kuvattu olleen ongelmia yhdistymisessä. Yhdellä laitoksella
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taas oli tehty johdonmukaista työtä laitosten yhdistymiseksi mm. huonejärjestelyjen ja

tiimiyttämisen avulla, ja tämän koettiin auttaneen laitoksen käytännön tason yhteen

sulautumista. Yhdellä laitoksella yhdistyminen ei ollut toteutunut odotetusti.

”Me tehtiin hirveesti työtä alussa siinä, et saatiin vanhat laitosrajat alas, eli

kaikessa sisäisessä viestinnässä puhuttiin, että on niinkun yks laitos. Ja pyrittiin,

että nää menee sekasin, ihmiset. Aikasemmin oli kaks kahvihuonetta, niin purettiin

molemmat kahvihuoneet ja perustettiin yks uus. Elikä tämmösiä pieniä asioita, mut

saatiin se porukka  yhden pöydän ääreen.”(Keskijohto)

”Sillon ku mennään yhteen, niin velat ja varat siirtyy yhteiseen pussiin. Niin sillon

tästä aiheutu aika paljo semmosta niinku riitaa, miten näitä velkoja ja varallisuutta,

joka oli laitoksilla olemassa, niin miten sitä käsiteltiin sit tässä uudessa

laitoksessa.”(Keskijohto)

”Esimerkiks tää laitos X (yhdistetty), niin siel on kulttuuriltaan aika lailla erilaista.

Laitos Y teki tilaustutkimusta, ei tieteellistä tutkimusta…ja taas laitos Z tuottaa

väitöskirjoja ja tieteellistä ja kun näitä laitettiin yhteen, niin kyllä pikkujouluissa

kuulin, että haasteita siellä on.”(Keskijohto)



14

3 SÄÄTIÖITYMINEN 2010

Säätiöityminen mahdollisuutena oli esillä TTY:n neuvottelukunnassa jo syksyllä 2006 ja

sitä pohdittiin vuonna 2007 taustaryhmässä, johon kuului poliittisia ja elinkeinoelämän

päättäjiä. Säätiöitymisen suunnittelun aikana TTY:n edustajia kävi tutustumassa Ruotsin

säätiömuotoisena toimivaan teknilliseen yliopistoon, Chalmersiin. Maaliskuussa 2008

TTY:n hallitus päätti alkaa selvittää säätiövaihtoehtoa ja syyskuussa 2008 hallitus päätti,

että TTY hakee lupaa säätiömuotoisena yliopistona toimimiselle. TTY-säätiön yliopiston

ulkopuolisista koostuva hallitus valittiin ensimmäisen kerran keväällä 2009 ja

yliopistolain muutosten vuoksi uudelleen syksyllä 2009 samalla kokoonpanolla.

Vuoden 2010 alussa Tampereen Teknillinen Yliopisto muuttui TTY-säätiöksi, mikä

aiheutti monenlaisia muutoksia. Johtosääntö uudistettiin ja yliopiston organisaatio sekä

valtasuhteet muuttuivat. Ylimpänä hallintoelimenä toimii nyt TTY-säätiön hallitus, joka

koostuu pelkästään TTY:n ulkopuolisista jäsenistä (7). Säätiöhallituksen kokouksissa on

läsnä TTY:n rehtori esittelijänä, hallintojohtaja sihteerinä sekä asiantuntijoina

käsiteltävästä asiasta riippuen vararehtorit ja/tai esim. rahoitus-, suunnittelu- tai

talouspäällikkö (yliopistopalveluista).

Yliopiston akateemisista asioista päättää konsistori. Konsistorin alaisuudessa on kaksi

toimielintä: opetusneuvosto ja tieteellinen neuvosto. Opetusneuvosto tekee konsistorille

esityksiä opetukseen liittyvistä asioista, tieteellinen neuvosto tutkimukseen liittyvistä

asioista. Konsistoriin kuuluu vuonna 2010 17 jäsentä, vuoden 2011 alusta konsistorin

jäsenten määrä laskee kymmeneen. Konsistorissa on professorien, opetus- ja

tutkimushenkilökunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia. Konsistorin

jäsenet valitaan vaaleilla yliopiston työntekijöistä. Konsistori nimittää säätiöhallituksen.

Säätiön hallitus valitsee rehtorin ja nimittää vararehtorit ja dekaanit rehtorin esityksestä.

Rehtori tekee esityksen dekaaneista kuultuaan tiedekuntia. Koulutusohjelman johtajat

valitsee tiedekuntaneuvosto kuultuaan laitoksia ja ylioppilaskuntaa. Laitosjohtajat

nimittää rehtori kuultuaan laitosta ja dekaania.
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Kuvio 3: TTY-säätiöyliopiston organisaatiokaavio 2010-

http://www.tut.fi/public/hallinto/organisaatio/Organisaatiokaavio_16082010.pdf

(28.12.2010)

Laitosten taloudenpitoa seurataan säätiöyliopistossa entistä tarkemmin ja toimintaa

ohjataan nk. Total-tietojärjestelmällä (Toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmä). Tässä

järjestelmässä laitokset ilmoittavat toimintasuunnitelmassaan, kuinka toteuttavat koko

TTY:n tavoitteita ja tekevät budjetin tämän suunnitelman mukaisesti. Laitosten

budjettineuvottelut rehtorin kanssa käydään tämän suunnitelman perusteella. Tämä

tietojärjestelmä ja siihen liittyvä budjetin seurantajärjestelmä eivät kuitenkaan ole

toimineet toivotusti. Laitosten johtajia ja hallintohenkilökuntaa onkin kuormittanut

vuoden 2010 aikana se, että laitoksia vaaditaan pysymään budjetin raameissa, mutta

rahankäyttöä ei ole pystynyt seuraamaan siihen tarkoitetuilla työkaluilla. Lisäksi

varsinkin sihteerejä on kuormittanut uusien mm. laskujen käsittelyyn tarkoitettujen

tietojärjestelmien käyttöönotto, joka liittyy erityisesti yliopistojen siirtymiseen valtion
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tilivirastojärjestelmästä yksityisiksi taloudellisiksi toimijoiksi. Laitosten taloudenpitoa on

vaikeuttanut tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien lisäksi se, että vastoin odotuksia

aikaisemmilta vuosilta kertyneitä laitosten ylijäämiä ei olekaan saatu kokonaisuudessaan

heti käyttöön, vaan ne luovutetaan laitoksille kymmenen vuoden aikana vähittäin. Tämä

menettelytapa aiheutuu siirtymisestä valtion tilivirastosta itsenäiseksi talousyksiköksi ja

siihen liittyvistä kirjanpidollisista menettelyistä.

3.1 NÄKEMYKSIÄ SÄÄTIÖITYMISEN TAUSTOISTA JA

TAVOITTEISTA

Ylimmän johdon mukaan säätiöityminen on osa pitkäjänteistä kehittämistyötä, jota on

tehty jo kymmenisen vuotta. Muutospaineita yliopistojen kehittämiselle on tullut sekä

valtiovallan, Opetusministeriön (nykyisin Opetus- ja kulttuuriministeriö) että

elinkeinoelämän suunnalta. Säätiön etuina nähdään 1) imagohyöty, 2) säätiöpääoman

tuotto, 3) ulkopuolisen hallituksen mahdollisuus päätöksentekoon ilman

eturyhmäajattelua, 4) vahva johtajuus ja 5) reagointinopeus. Imagohyödyn katsotaan

lähtevän siitä, että ulospäin säätiöyliopisto näyttäytyy joustavampana ja itsenäisempänä

toimijana. Säätiöpääoman tuottoa voidaan käyttää esimerkiksi tiettyihin strategisesti

merkittäviin koulutus- tai tutkimushankkeisiin, mikä vahvistaa TTY:n profiloitumista.

Ulkopuolisen hallituksen ajatellaan olevan kykenevämpi strategiseen päätöksentekoon

koko yliopistoa ajatellen, kun aikaisemmassa organisaatiomallissa hallituksen jäsenet

toimivat enemmän oman tiedekuntansa, laitoksensa, henkilöstöryhmänsä tms. etujen

valvojana, jolloin esimerkiksi rahoituksen painopistealueista päättäminen oli hankalaa.

Vahva johtajuus puolestaan mahdollistuu sitä kautta, että rehtori ei enää ole vaaleilla

valittava henkilö, vaan säätiöhallituksen nimittämä. Reagointinopeuden nähdään

lisääntyvän, kun ylintä päätösvaltaa käyttää ulkopuolinen hallitus sen sijaan, että

päätökset kulkisivat demokraattisessa päätöksentekoprosessissa yliopiston eri

hallintoelimissä.



17

”No tää statusasia on aika keskeinen, mutta toinen on myöski tää taloudellinen

liikkumatila, mikä siinä tulee, edellyttäen, että me saadaan tää oma

rahoitusosuutemme, niinku nyt uskon, koska meillä on vielä yli vuosi aikaa saada

vajaa 20 miljoonaa kasaan…riippuen nyt niistä sijoituksista tai niiden

onnistumisista, on kummiskin kymmeniä tai 10-20 miljoonaa vuodessa, joka on

semmosta rahaa, jota pystymme itsenäisesti täällä niinku allokoimaan semmosiin

kehittämiskohteisiin…Nehän ne näkökulmat lähinnä on, siis imago ja tää

toiminnallisuus.” (Ylin johto)

Keskijohdon näkemyksissä säätiöitymisen tavoitteista korostuu erityisesti yliopiston

kilpailukyky, profiloituminen ja itsenäisyys. Kilpailukykyä pidetään tärkeänä asiana

erityisesti suhteessa Aalto-yliopistoon toisena säätiömuotoisena yliopistona. Myös

yliopistojen pääoman hankinnassa säätiömuotoa pidetään parempana vaihtoehtona, joka

mahdollistaa suuremman pääoman saamisen erityisesti elinkeinoelämän sijoittajilta.

Erityisesti laitosjohtajat pitivät tärkeänä asiana säätiöpääoman tuoton mahdollistamaa

lisärahaa yliopiston toimintaan.

”Kyllä minusta sillä tavoitellaan yliopiston kilpailukykyä ilman muuta, et se on se

keskeisin tavote ja profiloituminen tässä yliopistokentässä. Eli mä näkisin sen sillä

tavalla, että me ollaan tällä hetkellä Suomen ainoa yksityinen teknillinen yliopisto

ja sen aseman saavuttaminen on varmaan ollu se tavoite.” (Keskijohto)

Laitoshallinnon haastatteluissa säätiömuotoisen yliopiston etuina nähtiin erityisesti

taloudellinen itsenäisyys ja yhteistyömahdollisuudet elinkeinoelämän kanssa. Myös

kansainvälistyminen nähtiin yhtenä tavoitteena säätiömuodon valitsemiselle. Monet

opettajat ja tutkijat kertoivat, että heille säätiömuodon valinnan tavoitteet ovat jääneet

hämäriksi. Suurin osa kuitenkin mainitsi itsenäisyyden ja lisärahoituksen tavoitteina

säätiöitymiselle.
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”No ainaki sanotaan, että ne syyt tai lähtökohdat säätiöitymiseen on lähteny

elinkeinoelämän tarpeista, ja myös sitten, koska kansainvälisyys on yks

tärkeimmistä fokusalueista, niin sanotaan, että se on yks asia. Ja kyllähän sitte se,

että siirryttiin talousarviokirjanpidosta liikekirjanpitoon, niin siitä mä itse

henkilökohtasesti tykkään.” (Laitoshallinto)

”Mä uskosin, että säätiömuoto on varmaan valittu osittain sen takia, että erotuttas

muista, oltas jotenki paremmassa asemassa ja näkyvämpiä ja sitte toisaalta ehkä

siin on ollu ajatuksena se, että myöski se rahan kerääminen ois sitten jollain tavalla

helpompaa, eikö siin ollu nii, että säätiömuotoset sai kerätä pidempään sitä rahaa

tai joku, muistelisin jotain tällasta.” (Opettaja/Tutkija)

”Säätiöpuolesta sitten [tavoitteista]…rahoitusasioihinhan se liittyy, mut en mä osaa

nyt kauheasti mitään hienoa siihen sanoa.” (Opettaja/Tutkija)

3.2 HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN SÄÄTIÖITYMISEN

VALMISTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

Tuoreessa kahta suomalaista yliopistoa koskevassa tutkimuksessa (Elo ym. 2009) on

todettu, että henkilöstön kokemat vaikutusmahdollisuudet omaa työtään koskeviin

asioihin (mm. vaihtelevuus, työtahti, menettelytavat työpaikalla) ja kokemukset

päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta ovat yhteydessä toisiinsa.

Lisäksi kokemukset päätöksenteon menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta ovat

yhteydessä työyhteisön innovatiivisuuteen, työn imuun, vähäisiin stressioireisiin ja

koettuun terveydentilaan. (emt.) Muutosjohtamisen oppaissa korostetaan henkilöstön

osallistumisen tärkeyttä muutosprosesseissa (mm. Cartwright & Cooper 1996).

Henkilöstön osallistuminen muutosprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen on tärkeä

osa muutosta ja vaikuttaa organisaation tuottavuuteen erilaisten mekanismien kautta.
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Säätiöitymistä valmisteltaessa TTY:n rehtori perusti työryhmiä valmistelemaan

säätiöitymiseen liittyviä asioita. Näihin työryhmiin kuului osallistujia eri

henkilöstöryhmistä. Työryhmien aiheet olivat 1) hallituksen työskentely, 2) tiedekunnan

ja koulutusohjelmien johtoryhmät, 3) rekrytointi ja palvelussuhteet, 4) laitosten

johtaminen ja talous ja 5) konsistorin toiminta. Pääasiassa säätiöitymisen valmistelu kulki

kuitenkin hallinnon ohjaamana. Aikataulu säätiöitymisen valmisteluun oli tiukka. Tämä

johtui mm. siitä, että uuden yliopistolain käsittely viivästyi eduskunnassa, mutta säätiön

piti aloittaa toimintansa vuoden 2010 alusta.

Haastatteluaineistossa henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksista säätiöitymiseen

liittyvissä muutoksissa ja niiden suunnittelussa mielipiteet jakautuivat suuresti. Joidenkin

mielestä henkilöstön osallistumiseen oli monia kanavia ja henkilöstö sai äänensä hyvin

kuuluviin. Joidenkin mielestä vaikutusmahdollisuuksia ei juuri ollut, mutta ei toisaalta

myöskään halua osallistua. Mitä korkeammalla hierarkiassa henkilö työskenteli, sitä

enemmän hän oli ollut mukana säätiöitymisen valmistelussa. Tutkijoista ja opettajista

vain harva oli osallistunut työryhmiin tai ollut muuten vaikuttamassa säätiöitymisen

valmisteluun.

”Meillä on ollu erittäin hyvä tilanne siinä mielessä, että meidän laitokselta on ollu

monia näissä työryhmissä valmistelemassa ja kyllähän siinä on monessa asiassa

otettu henkilökunta huomioon. Et ei siinä nyt voi syyttää, että olis niinkun

sanelupolitiikalla edetty, et kyllä siinä on henkilökunta ollu mukana.” (Keskijohto)

”Multa ei oo kukaan kysyny mitään, enkä mä myöskään pyytäny puheenvuoroa, että

en mä nähny siinä mitään vaikutusmahollisuutta, mut en myöskään erityisemmin

tarvetta. Mun mielestä semmosen asian läpivienti ei tapahdu alhaalta ylöspäin,

vaan ylhäältä alaspäin.” (Laitoshallinto)

Moni toi ilmi näkemyksen, jonka mukaan vaikutusmahdollisuudet olivat olleet

näennäisdemokratiaa. Työryhmiin oli mahdollista osallistua halutessaan, mutta

työryhmien tuloksia ei todellisuudessa otettu huomioon, tai niistä otettiin huomioon vain
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hallinnon valitsemat osat.

”Ainakin niinkun näennäisesti on pystyny vaikuttaan. Siihen, että mitä esimerkiks

on joku työryhmän tulos ollu, ni siihen on pystyny vaikuttaan, mutta sitten se taas

siitä tuloksesta mikä käytäntöön on sitte siirtyny…Must tuntuu et joissaki asioissa

ainaki niitä työryhmien tuloksia ei käytetty sitte niinku oikeestaa ollenkaan kun

tehtiin asioita. Nii tavallaan joku varmaan on kokenu et on tehny ihan turhaa työtä

kun on istunu siel työryhmässä ja site se lopullinen tulos on ollu jotain ihan

muuta.” (Opettaja/Tutkija)

”Kyllä jotkut on oikeesti ollut niin, että nehän on jo etukäteen päätetty, kaikki

suurimmat linjat. Et välillä on ollu sillai, että kun ihmisillehän tulee aina hyvä

mieli, kun he saa tuntee, et me ollaan nyt osallistuttu. … Oliks se nyt

tietohallintostrategia viimeks vai mikä niin täältä oikein tiedekunnassa proffat

kokoontuivat ja tekivät vastineensa ja sit se lopullinen tuli täysin samanlaisena, siin

ei varmaan pilkun paikkaakaan oltu muutettu kuin mikä siinä alkuperäisessä

versiossa. Niin siinä vaiheessa meillä muutamat professorit kyllä hyppäs pikkasen

kattoon. Et sillai, mut ainakin on saatu tunne, et olemme saaneet osallistua.”

(Laitoshallinto)

Useissa haastatteluissa tuli esille myös mielipide, jonka mukaan henkilöstön näkökulmaa

ei otettu tarpeeksi huomioon säätiöitymisen valmistelussa. Erityisesti tämä liittyi

säätiöhallituksen valintaan ja siihen, ettei hallitukseen lopulta tullut yhtään henkilöstön

edustajaa, vaikka yliopistolain lopullisessa versiossa siihen annettiin mahdollisuus.

”Kyllähän niinku kaiken kaikkiaan tää säätiöityminen, niin täällä on yleinen

käsitys, että tyylipuhdasta se ei ollu. Siitä asiasta hyvin harva on eri mieltä, se on

ihan OK et ollaan säätiö, mutta sen valmisteluvaiheessa olisi viisaampaa ollu ottaa

henkilökuntaa paremmin mukaan siihen valmisteluun ja sitte vielä erityisesti siihen

valmisteluun, että ketä valitaan hallitukseen. Että jostain syystä nää nyt henkilöity
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niin hirveästi ja siitä tuli ihan turhaankin painetta.”(Keskijohto)

”Yritimme…pitää huolta tästä henkilökunnan osallistumismahdollisuudesta

[hallitukseen], mutta vähitellen se niinku väheni ja väheni se

mahdollisuus.”(Keskijohto)

3.3 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Yleinen käsitys haastateltavilla oli, että muutoksiin liittyvää tietoa on ollut riittävästi

tarjolla, jos sitä on halunnut. Kaikkia ei kuitenkaan ole kiinnostanut seurata

säätiöitymisen etenemistä, ellei se ole suoraan vaikuttanut heidän omiin työtehtäviinsä.

Erityisesti junioritutkijoita ei erityisemmin kiinnostanut säätiöitymiseen liittyvä

tiedonsaanti. Jotkut haastateltavat olisivat kaivanneet perusteluja sille, miksi tiettyjä

muutoksia on tehty, esimerkiksi perusteluja tietynlaisen uuden raportointijärjestelmän

käyttöönottoon. Jotkut haastateltavat pitivät tiedotusta riittämättömänä ja viivästyneenä.

”Kyllähän tuolla sisäisessä Intranetissä aika hyvin kyllä näistä tiedotetaan. Siellä

oli muistaakseni ihan säätiösivutkin erikseen sillon. En paljon käyny siellä, ettei

sentään niin oleellisesti muutu.” (Opettaja/Tutkija)

”Meidän keskushallinnon tai rehtoraatin, hallintojohtajan, hallinnon tiedotus

näissä muutostilanteissa, niin se on semmosta jälkijättöista ja epämäärästä, et se

niinku mieluummin kaiken näkösinä huhuina se tieto leviää.” (Keskijohto)

”Viestintä on se A ja O. Ja se on ehkä se suurin asia, jos vertaa näitä kahta, että

rakenneuudistuksessa me sisäisesti viestittiin jatkuvasti sitä, tehtiin erilaisia

työryhmiä, strategiapäiviä, kehittämispäiviä, puolipäiviä ja kesätapahtumia, mitä

nyt onkaan tämmöstä niinku happeningia, että saadaan se yhteishenki siitä

rakennettua, ja yhteinen kahvihuone. Ja taas sitten säätiöitymisen puolella niin on

tämmönen tiedottaminen välillä aika niukkaa. Että minulta kysytään, että okei, mitä
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tää säätiöityminen tarkottaa, niin vastaus on sitte [asema] henkilökunnalle, että ”en

minä tiedä, ei tästä oo kerrottu.”” (Keskijohto)

Tiedonsaannin kanava vaihteli sekä laitoksittain että aseman mukaan. Joillain laitoksilla

tieto tuli pääasiassa sähköposteilla laitosjohtajan tai kehittämispäällikön kautta, toisilla

taas pääasiallinen tiedonsaantiväylä oli yliopiston intranet. Tiedonsaantikanava vaihteli

myös sen mukaan, millä tasolla hierarkiassa haastateltava oli. Johtoryhmään osallistuvat

(dekaanit) saivat tietonsa suoraan johtoryhmän kokouksissa, kun taas junioritutkijat saivat

tiedon pääasiassa intranetin kautta. Useimmiten tiedon kerrottiin kulkevan siten, että

dekaani tiedotti asioista laitosjohtajille, jotka tiedottivat puolestaan asiat laitosväelle.

Tiedekuntapäälliköt ja kehittämispäälliköt saivat tietoa myös suoraan hallintojohtajalta

verkostokokouksissaan ja viestivät eteenpäin asioita omassa tiedekunnassaan ja omalla

laitoksellaan. Jotkut toivoivat rehtorilta enemmän henkilökohtaista tiedottamista.

”Mä luulen et kohtuuhyvin itte [nimike] on perillä niinku mitä on tulossa ja mitä on

niinku menossa. Mut sitte tommonen henkilöstön tila että kuinka paljon ne a)

kiinnittää huomioo niihin meidän eri verkkoviestimissä oleviin uutisiin, b) kuuntelee

sitä, mitä [nimike] niille puhuu, tai [nimike], tai c) on yleensäkään millään tavalla

kiinnostunu niistä, niin sitä en osaa arvata.” (Laitoshallinto)

”Mä oon itse pysyny aika hyvin mielestäni asioista perillä, varmaan johtuen siitä,

että useimmat asiat kulkee johtoryhmän kautta. Ja mä lähetän välittömästi tiedon

aina näist asioista mitkä itselle tulee niin laitosjohtajille elikä tiedekunnan omalle

johtoryhmälle ja toivon sit, että he jakaa sitä tietoo eteenpäin laitoksillaan.”

(Keskijohto)

”Sellanen tunne täällä on henkilökunnalla koko ajan, just niinku mä puhuin siitä

avoimuudesta, että tapahtuu asioita, mistä me ei tiedetä mitään, mutta ehkä meidän

ei kaikkee tarvikaan tietää, koska se ei liity meidän töihin mitenkään. Ehkä siin on

paljon sellast työtä, joka on tätä rahanhankintaa ja muuta, josta määkään en oo

kiinnostunu tietämään, että joka hetki, että mitä siinä tehdään, mutta perusteluja
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olis joilleki asioille voinu henkilökunnalle enemmän esittää. Siis jollain lailla niinku

tyydytään siihen, että tuolla webbisivuilla Tutkassa on jotain, mutta ku kaikki

odottais, et rehtori tulis esiin ja kertois, siis tavallaan niinku vähän semmonen

isähahmo, että ”nyt on näin ja tämä on hyvä meille”…nii sellanen tekis täällä

hyvän vaikutuksen…Vähä niinku monessa hyvässä yrityksessä on sellasia hyviä

johtajia, jotka harvoin, mutta sopivasti osaa sanoa jotain mukavaa, nii et

henkilökunta kokee, et tää on hieno paikka.” (Keskijohto)

3.4 VAIKUTUKSET OMAAN TYÖHÖN, TYÖSSÄ VIIHTYMINEN JA

TYÖN KUORMITTAVUUS

Säätiöityminen ja sen kanssa samanaikaisesti tapahtuneet muut muutokset vaikuttivat

erityisesti johdon ja hallintohenkilökunnan työn kuormittavuuden lisääntymiseen. Toiset

kokivat tämän positiivisena, toiset negatiivisena. Opettajien ja tutkijoiden työn

käytäntöihin tai kuormittavuuteen ei juurikaan koettu tulleen muutoksia, vaan he

kertoivat jatkavansa työtään kuten ennenkin. Opettajat ja tutkijat mainitsivat ainoana

heille lisäkuormitusta aiheuttavana seikkana uusien tietojärjestelmien käyttöönoton ja

lisääntyneen byrokratian. Haastatelluista sihteerit kertoivat eniten työn kuormittavuuden

lisääntymisestä. Heidän kohdallaan tämä johtui erityisesti uusien tietojärjestelmien, kuten

laskujen käsittelyyn käytettyjen ohjelmien, käyttöönotosta ja niiden käyttämisen

opettelusta.

”Mulla vain oli justiisa semmonen eräänlainen taisteluväsymys ihan varmasti tällä

laitostasolla…tehdään hirvee määrä erilaist ohjeistusta ja erilaisii työryhmiä,

erilaisia lausuntoja…niin jotenkin turhaudutaan, kun tehdään samat asiat

uudestaan ja uudestaan.” (Keskijohto)

”Täytyy sanoo, että sillon kun perjantaina menee kotiin joskus ja jos ei muista

mitään, mitä on tehnyt sillä viikolla töissä, niin silloin oikeesti ei oo ollut kivaa.”
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(Laitoshallinto)

”Mä viihdyn niin kauan, ku on semmosia asioita mitä mä en osaa, että mä tykkään

opetella uutta ja tavallaan vastata haasteisiin, et se on niinkun kivaa. Et sit, kun mä

osaan kaiken, ni sit must tuntuu, et sit on ehkä aika tehä jotain muuta.”

(Laitoshallinto)

”[Hallinnon kontrollista] Sehän on tietysti luonu jonkun verran sellasta niinkun

kafkalaista fiilinkiä tänne, että isoveli valvoo.”(Opettaja/Tutkija)

Omaan asemaan liittyviä muutoksia oli tullut lähinnä niille, jotka aloittivat tai lopettivat

säätiöyliopiston alussa dekaanina tai laitosjohtajana. Yksi yleisemmin henkilöstön työssä

viihtymiseen vaikuttanut tekijä oli yleinen muutoksiin liittyvä epävarmuus. Epävarmuus

liittyi lähinnä työsuhteiden jatkumiseen ja epätietoisuuteen siitä, tehdäänkö

muutosvaiheessa radikaaleja leikkauksia, kuten esimerkiksi laitosten lakkauttamisia.

Työilmapiiriä omassa yksikössään lähes kaikki haastateltavat pitivät kuitenkin hyvänä,

eivätkä tapahtuneet muutokset olleet suuresti vaikuttaneet yleiseen työilmapiiriin tai

työssä viihtymiseen.

”Tääl on muutama laitos, jossa on aika pelokas ilmapiiri oikeesti, mutta ne on, voi

sanoo vähemmistönä” (Keskijohto)

”Kaikki muutos yleensä aiheuttaa yliopistorintamassa vastarintaa ja äänekkäimmät

yleensä on sitten niitä barrikaadeilla seisojia ja tääl on semmosta, en voi sanoo

ruottalaista diskuteerauskulttuurii, mut on kumminki semmonen niinku

argumentointikulttuuri, että asioista puhutaan ja keskustellaan ja kyllähän se

tietyissä henkilöissä herättää ahdistusta ja semmosta kiusaantuneisuuden tunnetta,

ku joutuu vanhoista rutiineista luopumaan.” (Laitoshallinto)

”Mä oon moneen kertaan puhunu sillai että, ja oon täysin vakuuttunutkin siitä, et

meidän laitos on työilmapiiriltään täysin poikkeava muista laitoksista, että tääl on
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hirveen hyvä henki ja se on ollu niinkun tän laitoksen vahvuus aina, että täällä on

semmonen vahva yhteishenki ja semmonen rento, hyvin vähän virkavaltainen

ilmapiiri.” (Laitoshallinto)

3.5 JOHTAMISKULTTUURI JA -ILMAPIIRI

Johtamiskulttuurin ja johtamisen suhteen haastateltavien mielipiteet vaihtelivat suuresti.

Joidenkin mielestä johtamiskulttuuri ei ollut muuttunut, toisten mielestä se oli muuttunut

paljonkin (keskusjohdon tasolla). Niillä laitoksilla, joilla laitosjohtaja oli vaihtunut, jotkut

kokivat johtamiskulttuurin muuttuneen, toiset taas eivät. Myös mielipiteet siitä, millaista

johtamisen pitäisi olla, vaihtelivat suuresti. Pääasiassa haastateltavat kannattivat

”keskustelevaa” tai ”demokraattista” johtamista (lainausmerkeissä haastateltujen

käyttämiä käsitteitä, näin myös jatkossa) ja perustelivat, että asiantuntija-organisaatiossa

”sanelupolitiikka” ei toimi. Jotkut kuitenkin kannattivat ”vahvaa” ja ”ammatillista”

johtajuutta. Sekä dekaanien että säätiöhallituksen jäsenten valinta ja erityisesti niihin

liittyvät menettelytavat ovat synnyttäneet paljon keskustelua ja poikineet eriäviä

mielipiteitä, ponsia ja kanteluita. Yleisesti johtamis- ja päätöksentekokäytäntöjä kuvattiin

sellaisiksi, että asiat valmistellaan pitkälle ennen kokouksia ja kokouksissa tehdään vain

lopulliset, viralliset päätökset.

”Me ollaan kirjoitettu jopa tohon toimintasuunnitelmaan semmonen termi kun

demokraattinen johtaminen ja se on juuri oikeestaan sitä, mitä mä tossa

aikaisemmin vähän yritin selittää, että me keskustellaan kovasti ja yritetään ottaa

hyvin objektiivisesti asiat ja erilaisilta näkökulmilta huomioon ja sitten tehdään

ehkä yhteisesti päätös tai se ihminen päättää, jolle se asia nimenomaan kuuluu.”

(Keskijohto)

”Kyllä se keskusteleva ilmapiiri, niin se on johtamisessa aika välttämätön, koska

muussa tapauksessa, jos se lähtee sanelulinjalle, niin hetken kuluttua jo siinä
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pöydän ympärillä on vaan suuri osa mököttäjiä, ja yliopistoympäristöhän on

muutenkin aika haastava, jos katsotaan niinkun ihmisten luonteita.” (Keskijohto)

”Täs on semmonen epäloogisuus tässä yliopisto-organisaatiossa, että täällä

asiantuntija johtaa asiantuntijaorganisaatioo ja asiantuntija ei koskaan ole,

ainakaan meillä, johtamisen asiantuntija, mikä se kyllä sais olla.” (Laitoshallinto)

”Se korostuu, se on myös yks säätiöyliopiston piirre, että johtaminen on

pontevampaa, että johtaminen ei ole vaan niinku semmonen muodollisuus, jossa

johtaja siirtää papereita pinosta toiseen ja lukee niitä välillä ääneen, vaan

johtaminen on strategista johtamista ja sillon siin on semmonen selkeempi, tiukempi

ote.” (Keskijohto)

”Ne on aika hyvin valmisteltuja ne tiedekunta-asiat, että ei siellä oikeestaan oo

päässy oikeestaan ees syntymään semmosta keskusteluu jostain, harvakseltaan

ainakin, että päätettäis siellä, oikeesti et ihmiset ois eri mieltä ja sitte vielä

keskusteltais ja tehtäis jotain dramaattisia päätöksiä, ni tiedekuntaneuvostossa

semmosta hyvän harvoin mun mielest tapahtuu. Et asiat on valmisteltu ja niist on

puhuttu aikasemmin ja siellä vaan sit oikeestaan niinku päätetään ne asiat.”

(Keskijohto)

”Meidän yliopiston hallituksestahan kuoli Peltonen, akateemikko ja nyt

maanantaina valittiin hänelle sijainen, tai hänen tilalleen uus, ja hallinto teki

esityksen, ja meil on semmonen kun mikä konsortio se on, joka päätti, 17-henkinen

elin, joka sitten virallisesti valitsi uuden jäsenen hallitukseen. Ja siihen

nimittämiselimeen, siihen kuului seittemän professoria, jotka sitten esitti oman

ehdotuksensa, yks professori yliopiston sisältä. Mutta hallinto ei suostunu ees

käsittelemään sitä sen kokouksessa, se oli vähän farssi koko tapahtuma…”

(Laitoshallinto)
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Rehtori ja hallintojohtaja
Useissa haastatteluissa todettiin, että rehtorin valta on kasvanut huomattavasti. Moni piti

rehtorin vallan kasvua positiivisena ja vertasi sitä liike-elämän johtajan valtaan.

”Ehkä alussa siin ku tuli jotain nimitysasioita, ni siiä ehkä rehtori käytti ehkä

poikkeuksellisen paljon semmosta  omaa valintaa. Ei mul oo siitä mitään pahaa

sanottavaa, että eihän nyt rehtori mikään tahdoton hessukka voi olla, vaan että

kyllähän hän voi hyvinki olla tän yhteisön keulakuva ja tehdä myös päätöksiä.”

(Keskijohto)

”Totta kai rehtorin valta on kasvanu varsinki täs laitosjohtajan nimittämisen

yhteydes ja mun mielest se on pelkästään positiivista, et rehtorin valta kasvaa,

koska muutenhan, jos tääl on erinäisiä toimielimiä, ni siellähän seurusteltais

ikuisesti näistä asioista. Mitään päätöksiä ei tulis, mitään muutoksia ei tulis ja tästä

tulis täysin semmonen sammalta kasvava yliopisto, mikä olis vanha sekä hengeltään

että substanssiltaan. Mä nään sen pelkästään positiivisena, että meil on selkee

johtaja yliopistolla, mikä myös avoimesti kertoo, että mihin suuntaan ollaan

menossa ja mihin panostetaan.” (Laitoshallinto)

”Joo no sehän on tietysti herättäny pahaa verta se [dekaanien] vaihtaminen, mutta

mä nään sen sillä tavalla, että sillon kun tää kina tästä säätiöyliopistosta alkoi, niin

meil oli sillon rehtorin vaali. Ja sillon nykyinen rehtorimme sanoi siinä omassa

vaalipuheessaan, että hän on tän säätiöyliopiston kannalla, että joka äänestää

häntä, niin äänestää tätä, ja hän voitti sen vaalin. Mutta sitte jäi jäljelle joukko

wannabe-rehtoreita ja ne wannabe-rehtorit eivät päättäneet hyväksyä sitte tätä

asiaa. Ja sitte ruvettiin keräämään niinku semmosta oppositiota, jonka piti

häiriköidä joka käänteessä sitte kokouksia ja muuta, että viimeseen saakka yrittää

niinku torpedoida se säätiöhallitus.” (Keskijohto)
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Toiset puolestaan pitivät rehtorin vallan kasvua negatiivisena asiana. Uudessa

johtosäännössä tehtiin muutoksia, joiden johdosta rehtorin valta kasvoi mm. dekaanien ja

laitosjohtajien nimittämisessä. Uuden johtosäännön mukaan rehtori esittää

säätiöhallitukselle ehdotukset dekaaneista kuultuaan tiedekuntaa ja säätiöhallitus nimittää

dekaanit. Viidestä dekaanista vain kaksi jatkoi tehtävässään säätiöyliopiston

käynnistymisvaiheessa vuoden 2010 alussa. Henkilövalintoihin liittyen rehtorin vallan

kasvua ja johtamistapaa arvosteltiin yleisesti erityisesti keskijohdon haastatteluissa.

”Eli nyt se [dekaanien] valintatapa on sit se, että rehtori kuulee ja valitsee

mieleisensä…Ja nyt kahdessahan oli nää, et yksimielisesti esitettiin jotain toista

henkilöä, heitä ei tullut sitten valituksi…Kyllä rehtorin valta on kasvanut todella

paljon.” (Keskijohto)

”Yks dekaaneista kypsy sitte jo syksyllä  tähän menoon mikä oli, ja sano, et hän ei

haluu missään tapaukses jatkaa ja sinne valittiin sitten uus, joka alottaa vuoden

vaihtees. Sit nää kaks muuta niin vaihdettiin väkisin. Eli hallinto oli sitä mieltä, että

ne ei oo…yhteistyökykyisiäkö se oli.” (Keskijohto)

”No sit alko nää johtajienvaihtoviikot…No siinä sai kolme dekaanii potkut.”

(Keskijohto)

Laitoshallinnon sekä opettajien ja tutkijoiden edustajat eivät juurikaan osanneet sanoa

vallan lisääntymisestä tai johtamiskulttuurista rehtorin osalta minkäänlaista mielipidettä,

vaan he kertoivat, ettei rehtori varsinaisesti näy heidän työssään laitostasolla muuten kuin

joidenkin tiedotteiden kautta.

[Kysymys rehtorin vallasta] ”Must tuntuu, että se ei varmaan näy niinku opettajan

ja tutkijan työhön niin paljon, että laitosjohtajalle ja kehityspäälliköille tietysti sitä

kautta, et tuli ekan kerran tämmöset, tai niin sanotusti neuvoteltiin rahasta, että

paljonko saa, ja myös laitokselle tuli paljon vastuuta, niin varmaan heille se näkyy

jokapäiväisessä työssä.” (Opettaja/Tutkija)
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Hallintojohtajan roolista ja johtamistyylistä mielipiteet vaihtelivat myös suuresti. Jotkut

pitivät häntä hyvänä ja pätevänä johtajana, toiset taas lisääntyneen byrokratian

taustavoimana ja todellisena päätöksentekijänä rehtorin taustalla. Yhtä mieltä

haastateltavat olivat siitä, että hallintojohtaja oli päätekijä ”linjaorganisaation1”

käyttöönotossa TTY:ssä.

”Mun mielestä meillä on erittäin hyvä hallintojohtaja, että semmonen mielikuva on

välittyny, että ei sielt hirveen turhia asioita tänne oo valutettu ainakaan meille

saakka.” (Opettaja/Tutkija)

”Siis tää on hallintojohtajan idea tässä tai hän tuo sen esille, että tääl on hallitus ja

sen alla on linja, sitten on rehtori, joka määrää, sitten on dekaanit, jotka toteaa,

laitosjohtajat, jotka juoksee. Linjaorganisaatio.” (Keskijohto)

”[Rehtorilta] puuttuu mun mielestä jämäkkyys, johtajuus puuttuu ja pahaa pelkään,

mihkä me mennään, jos meil on tällanen kombinaatio, et hallintojohtaja, joka

kulkee tätä viivaa, et kaikki pitää tehdä niin prikulleen ku olla ja ei mitään joustoja

ja sit johtaja, mikä ei pysty päättämään, ni se on hirvee kombinaatio.” (Keskijohto)

”Tämä meidän uus rehtori on sellanen henkilö, joka varmasti tulee ihmisten kanssa

hyvin toimeen ja on hyvä keskustelemaan, ja keskusteluyhteys toimii, mut sit yhdes

hallintojohtajan kans he tekee sit omia päätöksiään.” (Laitoshallinto)

Johtoryhmä
Säännöllisesti kokoontuvalle johtoryhmälle (rehtoraatti ja dekaanit) ei uudessa

johtosäännössä asetettu tehtäviä tai päätösvaltaa. Dekaaneista suurin osa oli sitä mieltä,

että johtoryhmä on lähinnä mahdollisuus keskustelulle, mutta todellista

1 Raportissa käytetään sanaa linjaorganisaatio lainausmerkeissä, koska se on haastateltujen käyttämä termi.
Linjaorganisaatiota ei tässä yhteydessä määritellä sen tarkemmin.
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vaikutusmahdollisuutta näissä keskusteluissa ei dekaaneilla ole. Vuoden 2010

johtoryhmätyöskentelyä kuitenkin pidettiin aikaisempaa avoimempana.

”Täällä on sellanen huono johtajuusperiaate, että noilla rehtoreilla ei oo nyt

tapana ollu pystyä, tai ei oo ollu kykyä keskustelun pohjalta vetää yhteen, et

tehdäänpäs päätös, vaan on keskusteltu ja sitten hajottu.” (Keskijohto)

”Se ei ole siinä mielessä sääntöjenkään mukaan päättävä elin, mutta ei myöskään

sitä keskustelua siellä ole otettu huomioon…tai se on otettu huomioon vain silloin,

kun se on tarkoituksenmukaista.” (Keskijohto)

”Asioita voi tuoda hyvinki avoimesti ja vapaasti esille. Mut et onks meillä oikeesti

sananvaltaa ja miten se tulee vaikuttaan lopullisiin päätöksiin, niin se ei oo ihan

selvää mulle vielä.” (Keskijohto)

”[Johtoryhmän työskentelystä verrattuna aikaisempaan] Siel keskustellaan

kehittävästi paljon enemmän, siellä väitellään paljon vähemmän, siellä pohditaan

asioita enemmän ja jotenkin tämmöseen rakentavaan sävyyn.”(Ylin johto)

Dekaanit
Dekaanien osalta haastatteluissa ei juuri saatu vastauksia johtamisilmapiiristä tai sen

muutoksista. Dekaanit eivät itse halunneet arvioida omaa johtamistapaansa verrattuna

aikaisempiin dekaaneihin tai aikaisempaan omaan johtamistyyliinsä. Jotkut tosin

kertoivat saaneensa alaisiltaan palautetta johtamisilmapiirin paranemisesta. Laitosjohtajat

tai laitosten työntekijät eivät puhuneet dekaanien johtajuudesta.

”Voi voi, kun mä oon jäävi puhumaan omasta tiedekunnasta just tässä asiassa. Se

on tosi vaikee, mutta kyllä laitosten johtajilta, omilt alaisilta saadun palautteen

mukaan niin johtamisilmapiiri on kehittyny välittömämmäks, suorapuheisemmaks,

viestinnältään helpommaksi. Mut mä oon hirveen jäävi, koska sillonhan mä
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välillisesti otan kantaa edeltäjäni toimintaan ja se ei oikeen oo hyvä juttu.”

(Keskijohto)

Laitosjohtajat
Laitosjohtajat kuvasivat usein itse olevansa ”keskustelevia” johtajia ja katsoivat sen

kuuluvan laitostason päätöksentekoon. Kuitenkin he kokivat, että päätöksenteko kuului

viime kädessä laitosjohtajalle. Jotkut dekaanit pitivät laitosjohtajien vastuun lisääntymistä

merkittävänä ja tätä kautta myös tärkeänä sen, että laitosjohtajiksi valittaisiin sellaisia

henkilöitä, jotka pystyvät tämän vastuun kantamaan. Monet laitosjohtajat kuvasivat

”varjelleensa” tai ”suojelleensa” alaisiaan muutosprosessin aikana esimerkiksi

”blokkaamalla” joitain tietoja alaisilta ja pyrkimällä turvaamaan työsuhteiden jatkumisen

epävarmasta tulevaisuudesta huolimatta.

”Tää keskustelukulttuuri meil on hirveen hyvä, et kaikista päätöksistä tai kaikista

asioista pystytään keskustelemaan ja sitten tehdään päätös. Että mä en oo mikään

despootti, joka täällä määräilee jostain norsunluutornista, ainakaan niin mä en

usko. Vaan että kaikista asioista keskustellaan hyvin laajasti. Ja tietenkin täytyy

sitte ottaa vastuu ja tehdä niitä päätöksii, mutta että se tehdään niinku huolellisen

harkinnan ja keskustelun kautta.” (Keskijohto)

”Yks semmonen strategia on ollu, et me ollaan yritetty meidän henkilöstöö varjella

kyllä joka suhteessa, et ollaan yritetty ikään kuin löytää jostain muualta [kuin

palkoista] sitä säästettävää.” (Keskijohto)

”Jotkut laitosjohtajat ehkä henkilöinä, niin heistä paljastuu uudenlaisia puolia, kun

tää talousasia onniin hirveän tärkeä, että osasta tulee pelokkaita ja sitten tullaan

niin aroiksi, että sitte täytyis olla sääntö joka asiaan. Et niinku se on se vaikeus, että

millä me löydetään olemassa olevista professoreista, vaikka laitoksel ois niitä

monta, ni sellanen, joka pystyy siihen johtamistehtävään, joka ei stressaannu

liikaa.” (Keskijohto)
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3.6 YKSIKÖIDEN ASEMA SÄÄTIÖYLIOPISTOSSA

Tiedekunnat
Tiedekunnan asemassa ei haastateltujen mielestä tullut muutoksia säätiöitymisen

yhteydessä. Dekaaneilta siirrettiin johtosääntöuudistuksessa jonkin verran päätösvaltaa ja

–vastuuta koulutusohjelmien johtajille ja toisaalta heidän vastuunsa tiedekuntansa

laitosten talouden seurannasta lisääntyi. Omaa asemaansa dekaanit vertasivat mm.

”toimialajohtajaan”. Dekaanit kokivat omien tiedekuntiensa tulevaisuuden näkymissä

tärkeänä profiloitumisen, tutkimusyhteistyön ja rahoituksen turvaamisen.

”Jos laitoksen johtaja on niinkun pienen yrityksen toimitusjohtaja, jopa

keskisuurenkin jossain tapauksessa ehkä, niin kyllä sillon varmaan dekaani on

jonkinlainen toimialajohtaja tässä konsernissa. Jonka vastuulla on tietty toimiala ja

sen johtaminen.” (Keskijohto)

”Mun mielestä se [tiedekunnan asema] ei oo varmaan ratkasevasti muuttunu. Elikä

tiedekunta on se organisaatio, joka sisältää tietyt laitokset ja ainaki toistaseks

hoitaa niitä samoja tehtäviä ku ennenkin…Dekaanin asema on muuttunu sillä lailla,

että ennenhän dekaani oli vaaleilla valittu henkilö ja nykyään dekaani on rehtorin

nimittämä henkilö. Tai itse asiassa hallituksen nimittämä, rehtorin ehdottama

henkilö.” (Keskijohto)

”Tiedekunnan rooli, mitä dekaani ja tiedekuntapäällikkökin varmaan miettii ja

ihmettelee…mun ymmärtääkseni esimerkiksi dekaanin pitäis tietyllä tavalla valvoa

myöskin laitosten taloutta ja seurata ja muuta, mut se voi olla aika hankalaa. Ja nyt

nimenomaan tässä vaiheessa, kun meidän toiminnanohjausjärjestelmät ei oo täysin

toimintakykyisiä.” (Keskijohto)
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Laitokset
Jotkut laitosjohtajat kokivat, että laitoksen asema on sama kuin ennen, toiset taas kokivat

laitosten olevan aikaisempaa itsenäisempiä. Laitosjohtajat kokivat kuitenkin, että heillä

on valtaa aikaisempaa enemmän. Vallan kerrottiin liittyvän erityisesti rahan jakoon ja

henkilöstön palkkaamiseen. Toisaalta myös vastuun kerrottiin lisääntyneen.

Laitosjohtajan asemaa kuvailtiin ”tytäryhtiön toimitusjohtajaksi”. Laitostensa

tulevaisuuden suhteen laitosjohtajat olivat sitä mieltä, että heidän omien laitostensa asema

oli vahva, ainoana uhkana he näkivät rahoituspohjan epävarmuuden erityisesti liittyen

tutkimusrahoitukseen.

”Tavallaan laitoksen asema jossain määrin vahvistui, jossain määrin heikkeni.

Siinä määrin siis vahvistui, koska nyt laitos joutuu hyvin huolella katsomaan, et

mihinkä lähdetään ja mihin ei lähdetä. Se mikä siinä sitten oli tämmönen ikävämpi,

siis missä mielessä niinkun menetettiin itsenäisyyttä oli se, että menneinä

vuosinahan oli se, että projekteista mahdollisesti jäänyt tämmönen ylijäämä jäi

suoraan laitoksille ja se mahdollisti tämmösen tietyn jatkuvuuden. Mutta tän

säätiöitymisen yhteydessä, joskin kyllä käsittääkseni muissakin yliopistoissa

tapahtui sama ilmiö, nää ylijäämät siirtyivät taseeseen. Ja se oli pienoinen

negatiivinen yllätys laitoksille, koska monet, muun muassa mekin laskimme, että

meillä olisi ollut käytössämme nää tietyt rahat, jotka sitten kävikin ilmi, että meillä

ei olekaan käytössämme.” (Keskijohto)

”Aikaisemmin että jos rahat loppu niin pysty menemään rehtorille, että ”anna

markka”, mutta nyt sitä ei enää toimi sillä tavalla. Vaan nyt siinä on se vastuu

erilainen, isompi vastuu, toisaalta taas valta päättää siitä rahan käytöstä on

huomattavasti isompi.” (Keskijohto)
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4 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SÄÄTIÖYLIOPISTOSSA

Yleisesti ottaen haastateltavien käsitys TTY:n tulevaisuudesta säätiöyliopistona oli

positiivinen. Jotkut kertoivat jopa yllättyneensä, kuinka hyvin asiat ovat sujuneet.

Kysyttäessä positiivisia ja negatiivisia skenaarioita tulevaisuuden suhteen jotkut eivät

osanneet keksiä mitään uhkia tulevaisuuden suhteen.

”Ikävä skenaario. Ei semmosta kannata edes miettiä! En mä osaa sanoo. Ehkä mä

uskon kun pässi sarviinsa tähän meidän nykyseen trendiin. Mun on vaikee löytää

semmosia isoja riskejä, mitkä johtuis säätiöitymisestä.” (Keskijohto)

”Ainakin nyt mut on saatu jollain ihme konstilla vakuuttuneeks siitä, että tää on ollu

hyvä juttu ja tulevaisuus näyttää kuin ihmeen kaupalla tosi valoisalta mun mielest.

Jos ajattelee ensin säätiöyliopistoa, ehkä se on mulle syötettyä tietoa, en tiedä,

mutta kyllä mä uskon kuitenkin, että mitä rehtori ja hallintojohtaja meille on

kertonu, että asiat menee hienosti suunnitelmien mukaan, eikä tässä mitään

hätäpäivää oo.” (Keskijohto)

4.1 UHKIA JA HAASTEITA

TTY-säätiön hallituksen koostuminen pelkästään yliopiston ulkopuolisista henkilöistä

nähdään sekä uhkana että mahdollisuutena. Ulkopuolisen hallituksen suhteen pelätään

sitä, että hallituksen jäsenet pääasiassa elinkeinoelämän edustajina eivät osaa arvostaa

perustutkimusta, vaan resursseja ohjataan tulevaisuudessa enemmän soveltavan ja

elinkeinoelämää hyödyttävän soveltavan tutkimuksen alueelle.

”Uhkana on tietenkin se, että koska nyt yliopiston edustajia ei oo hallituksessa, niin

sitten tää toiminta menis kovin lyhytnäköseksi, ettei enää ymmärrettäis

perustutkimuksen päälle, vaan tehtäs lähinnä soveltavaa tutkimusta ja se tuki, mikä

hallinnosta tulis, niin ohjais kohti sitä soveltavaa tutkimusta, mikä ei oo kyllä
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toivottavaa yliopistolle. Kyllä sen täytyy siitä perustutkimuksestakin kummuta sen

soveltavankin tutkimuksen.”(Opettaja/Tutkija)

Esimieskeskeinen linjaorganisaatio on  toinen  teema,  jota  pidetään  sekä  uhkana  että

mahdollisuutena. Uhkana esimieskeskeisen linjaorganisaation näkevät sellaiset

haastateltavat, jotka kannattavat ”keskustelevaa” päätöksentekoa ja jotka näkivät

linjaorganisaation johtavan käskyttämiseen ja byrokratian lisääntymiseen.

”Sillon kun meidän hallintojohtaja tuli niin hänen ensimmäinen sanomansa oli, et

tänne tehdään linjaorganisaatio. Ja sen takia meillä kaks dekaaniakin heitettiin

pellolle, kun ne ei suostunu toimii sitten hallintojohtajan  mukaan…Tää

linjaorganisaatio on viety niin, et siel on tosiaan nää tiedekuntapäälliköt…ne on

tuolla hallinnon kanssa sitten, hallinnon puhuteltavana tai mikä se on, neuvottelut,

ja samoin on sitten nää kehittämispäälliköt…Kyl mä sen näin kohta, kun sitä

lähettiin kehittään, tuli tämmönen, että hallinto niinkun pistää lonkeronsa tänne ja

hallitsee niitä…tämmönen lonkeromallihan tää on…Asiantuntijaorganisaation

johtaminen ei oo ollenkaan sama juttu ku jonku teollisuusyrityksen johtaminen. Se

on aivan eri, koska nää täytyy motivoida, nää täytyy saada aktivoituu nää ihmiset

työhön. Jos täälläkin laitosjohtaja sanoo jollekin proffalle, et sä teet nyt noin, ne

sanoo ”piruako mä siitä sun käskystäs välitän”, ni mitä sä sille voit.”(Keskijohto)

Kilpailu Aallon kanssa nähdään uhkana monissa haastatteluissa. Aalto koetaan uhkana

monella alueella. Yhtenä uhkana koetaan mahdollisuus siihen, että opiskelijoita

menetetään Aallolle sekä siinä suhteessa, että TTY:hyn hakee vähemmän opiskelijoita

yleensä tai siinä suhteessa, että parempi opiskelija-aines menetettäisiin Aallolle joko

yliopistoon hakeuduttaessa tai DI-vaiheessa. Toisena uhkana Aalto mainitaan sen

suhteen, että suurempana, paremmin resurssoituna ja näkyvämpänä yksikkönä Aalto

vetäisi pääosan teollisuuden tutkimusyhteistyön rahoituksesta. Myös tutkijoiden

mahdollinen siirtyminen paremmin resurssoituun Aaltoon nähdään uhkana. Aaltoa

pidetään ”aggressiivisena toimijana” useilla alueilla.
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”Toi Aalto-homma on vähän semmonen, et sitä täs kovasti nyt sit pohdiskellaan,

että juuri tää rahoituspuoli, että tollanen iso yksikkö helposti kerää pienen maan

resurssit, niin että nää muut rupee näivettyy, et enää kasteluvettä ei riitä sitte enää

tänne Tampereelle ja Ouluun. Se on semmonen iso huoli kyllä.”(Keskijohto)

Yhtenä uhkana tulevaisuudessa näyttäytyy se, että TTY taantuisi jonkinlaiseksi

”maakuntasarjan” tai ”ammattikorkeakoulutason” pieneksi ja heikkotasoiseksi

yliopistoksi, joka kouluttaa heikkotasoisia diplomi-insinöörejä ja josta korkeatasoiset

tutkijat ja opettajat siirtyvät muualle.

”Ehkä se kauhuskenaario tosiaan on se, että tästä tulis semmonen maakuntasarjan

yliopisto, jossa esimerkiks tuotettaiskin pelkkiä kandeja ja sitte ne ihmiset menis

maisterintutkinnon suorittaa vaikka juuri sinne Aalto-yliopistoon eli sillon tää

näivettyis tutkimuksellisesti hyvin nopeesti.”(Opettaja/Tutkija)

Mahdollisena uhkana pidetään myös sitä, että henkilöstön työmotivaatio jostain syystä

katoaa ja tästä syystä sekä koulutuksen että tutkimuksen taso heikkenee ja ihmiset

siirtyvät muualle työhön. Yhtenä syynä mahdolliselle motivaation katoamiselle nähdään

johdon ja hallinnon toiminta, mikä näkyy mm. byrokratian lisääntymisenä ja henkilöstön

vaikutusmahdollisuuksien vähenemisenä. Toisena syynä mahdolliseen loppuun

palamiseen esitetään sitä, että henkilöstö väsyy jatkuviin muutoksiin ja tätä kautta

työmotivaatio katoaa. Erityisesti tutkimuksen tekemisessä henkilöstön motivaation

arvioidaan olevan ensiarvoisen tärkeää.

”Sit jos asiat alkaa mennä pieleen, niin kun tää johtamisjärjestelmä on kuitenki niin

kun keskitetympi ja ehkä niin kun mahdollisesti menossa tämmösen

linjaorganisaation suuntaan, niin sit tietysti, jos henkilöstö alkaa kokee, että heil ei

oo vaikutusmahdollisuuksia asioihin, ni sitte se saattaa vaikuttaa negatiivisesti

motivaatioon.”(Keskijohto)
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Säätiöyliopiston tulevaisuuden uhkaksi katsotaan myös liian suureksi kasvava

byrokratia, joka vaikeuttaisi ihmisten käytännön työtä. Byrokratian nähdään jo

lisääntyneen huomattavasti säätiöyliopiston valmistelu- ja toteutusvaiheessa ja monet

ennakoivat sen lisääntyvän myös tulevaisuudessa.

”Mahdollisimman huono skenaario on varmaan se, että se [yliopisto] niinku

kurjistuu eli tänne tulee semmonen mentaliteetti, että halutaan hallita hyvin

tiukkaan, tulee byrokratiaa…Mä luulen, et siin on se vaara, että niin kun

tanskalainen professori emeritus esitti joskus aikoinaan, etä ku yritykset kehittyy,

niin niillä pää kasvaa. Eli hallinnointi kasvaa ihan tolkuttomaks ja sit se suorittava

porras jää liian pieneks, ei jaksa kannatella tätä päätä.”(Opettaja/Tutkija)

Eräänä uhkana säätiöyliopiston toiminnalle pidetään muutosvastarinnan jatkumista.

Jotkut haastateltavat katsovat, että erilaisten valitusten ja kantelujen tekeminen vie liikaa

aikaa varsinaiselta työnteolta ja näin ollen aiheuttaa ongelmia yliopiston toiminnalle.

”Sitten voi tietysti olla niinkin, että ne vastavoimat täällä yliopistossa, jotka

haikailee sitä vanhaa aikaa, niin ne  jatkaa energiansa laittamista siihen. Ja sehän

tarkottaa sitte aina sitä, että se on meijän kaikkien työajasta pois, valituksiin ja

kanteluihin ja tämmösiin vastaaminen, ja se on pois sillon siitä kehittämistyöstä ja

sitte se syö niinku muutenki tätä yliopistoo tietysti sisältä päin.” (Ylin johto)

Jotkut haastateltavat pitävät mahdollisena uhkana sitä, että säätiö yliopiston

toimintamuotona saattaisi olla liian kankea ja mahdollisesti estäisi tulevaisuudessa

joitain mahdollisia yhteistyömuotoja. Tästä mainitaan esimerkkinä se, että

säätiömuotoisen yliopiston voisi mahdollisesti olla vaikea yhdistyä toisten yliopistojen

kanssa. Yksi pohdituista yhdistymisen mahdollisuuksista on fuusio Tampereen yliopiston

kanssa, jota on yleisissä keskusteluissa aika ajoin nostettu esiin.
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”Se vähän ihmetytti, et miks niin kova kiire oli perustaa säätiö tänne, kun sit se on

sen, mitä minä ymmärrän, niin mun mielest se on aika kiveen hakattu, et täähän nyt

toimii näin. Että kun aikasemmin tarkasteltiin niitä erilaisia vaihtoehtoja,

Tampereen yliopiston ja TTY:n yhdistämistä, se on ollu pinnalla jo sillon kun tulin

itse opiskelemaan [aika] tänne. Sillon jo puhuttiin, et no siitä vois löytyä synergiaa

ja sitte jossain vaiheessa oli muistaakseni niinku Jyväskylän yliopisto, Tampereen

yliopisto, TTY, oli jonkunlaisia tunnusteluja, et löytyskö sieltä yhteisiä alueita. Mul

on se käsitys, että nyt ei tarvi miettiä, että tehdäänkö täällä vastaavaa, ku jossain

niinku Aalto-yliopisto, et yhdistetään kolme erilaista. Et mun mielestä siinä mieles

aika rohkee ratkasu, että kun toimintaympäristö muuttuu aika nopeesti, niin se on

nyt niiku kiveen hakattu, et nyt ollaan säätiö ja nyt pelataan näillä säännöillä.

Mutta varmaan siihen on joku viisas ajatus.” (Opettaja/Tutkija)

Rahoituksen väheneminen koetaan yleisenä uhkana. Rahoituksen vähenemisen uhkasta

puhutaan sekä valtion yleisiin määrärahoihin että kilpailtuun tutkimusrahoitukseen

liittyen. Rahoituksen vähenemisen pelätään johtavan tietynlaiseen noidankehään, jossa

resurssien vähenemisen vuoksi ei pystytä palkkaamaan pätevää henkilökuntaa, mikä

puolestaan johtaa tuloksien heikkenemiseen, mikä taas johtaa rahoituksen vähenemiseen

jne. Haastatteluhetkellä säätiöpääoman kerääminen oli kesken, joten myös eräänä uhkana

rahoituksen suhteen nähtiin mahdollisuus, että säätiöpääomaa ei saada kerättyä

tavoiteltua määrää, mikä johtaisi siihen, että rahoitusta tulevaisuudessa olisi vähemmän.

”Näillä julkisorganisaatioillahan aina, se on hyvä puoli säätiöillä, että nehän

voidaan jopa ajaa konkurssiin, mutta en nyt ihan pidä sitä kuitenkaan

realistisena…Laitostasolla, niinku muuallakin, niin suurin uhka lähinnä liittyy

taloudellisiin näkökohtiin. Koska jos mietitään, että nyt näillä pelisäännöillä

yliopistokenttähän muuttuu aika dynaamiseks. Jos tulee esimerkiks semmonen

katkos rahotukseen, sanotaan kahden vuoden, kolmen vuoden, niin se on hankala,

koska sillon ehtii ja joutuu huomattava osa kokeneesta henkilökunnasta

harkitsemaan uudestaan omaa tilannettaan. Ja riippuu nyt, minkälaisia päätöksiä

kukakin tekee, niin minne he sitten ehtivät kadota siinä. Yleensä se ongelma on, että
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kun tämmönen hyvin toimiva systeemi pääsee hajoamaan, niin sen uudelleen

kokoaminen on hankalaa.” (Keskijohto)

4.2 MAHDOLLISUUKSIA

Ulkopuolista säätiöhallitusta pidetään useissa haastatteluissa mahdollisuutena, joka

sallii tulevaisuudessa erityisesti profiloitumiseen liittyvien vaikeiden ratkaisujen

tekemisen. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet arvioidaan olevan riippumattomia yliopiston

sisäisistä valtakuvioista ja oman yksikön etujen ajamisen intresseistä, joten he pystyvät

tarvittaessa esimerkiksi lakkauttamaan tiettyjä tutkimusaloja tai yksiköitä tarvittaessa.

Elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva hallitus nähdään myös potentiaalisina

yhteistyökumppaneina ja lobbareina valtiovallan suuntaan.

”Täs perinteisessä yliopiston hallintomallissa on semmonen ongelma, että ne

ihmiset on valittu sinne niin, et he edustavat jotain ryhmää. Onko se sitten

henkilöstöryhmä tai joku tiedekunta tai kuitenkin, et siel on joku tausta, joka heidät

on valinnu. Ja he on silloin siinä hallintoelimessä niinku siinä roolissa ja se on

eräänlainen edunvalvontatehtävä. Aika harva kykenee nouseen niin kun siitä ylös ja

katsoon sitä asiaa niinkun koko yliopiston kannalta, vaan sitä katsotaan sen oman

taustaryhmän kannalta. Ja sillon, ku sitä edunvalvontaa tehdään, niin kyse on siitä,

että ensisijaisesti yritetään sille omalle taustaryhmälle etuja, joka tarkottaa

käytännössä rahaa, tavalla tai toisella…ja jos tää ei onnistu, niin se seuraava

tavote on se, että estetään, ettei naapuriryhmäkään saa. Tää on aika lujasti sanottu,

mutta tää on niinku tosiasia…Mut sillon, kun siihen saadaan sitä ulkopuolista

näkemystä, joka osaa katsoo ja siin ei oo se oma tekeminen ja ne omat taustaryhmät

suoraan kiinni, niin se on helpompi tehdä semmonen päätös.”(Ylin johto)

Vaikka monet haastateltavat näkevät esimieskeskeisen linjaorganisaation ja

managerialismin uhkana yliopiston toiminnalle (ks. s. 32), jotkut haastatellut näkevät

selkeän organisaatiomallin sinällään positiivisena ja kokevat, että selkeät valta- ja
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vastuusuhteet auttavat myös selkeyttämään toimintaa. Esimieskeskeisen

linjaorganisaation kannattajia on pääasiassa hierarkian korkeammilla tasoilla (ylin johto

ja dekaanit).

”Kyllähän tää johtamisketju on meillä nyt varsin selkee, et se on rehtori,

rehtoraatti, sitten on johtoryhmä ja siel dekaanit, ja dekaanit on selkeesti

laitosjohtajien esimiehiä. Sehän ei aikasemmin ollu meillä niin.”(Ylin johto)

”Se on niinku selkee, että me ollaan linjaorganisaatio, mehän ollaan oltu matriisi

ennen sitä organisaatiouudistusta, mutta tää linjahan tuli sillon jo 2008 vuoden

alusta, et sitä me on niinku ehditty harjotteleen jo. Mutta se, että kuinka hyvin se on

mennyt kokonaisuudessaan läpi, niin jossain paremmin, jossain sitä viel opetellaan

enemmänkin. Mut ilman muuta niinkun suuntana on se, että se johtaminen olisi

jollain tavalla ammattimaista kaikilla tasoilla. Siis ei niin, että me tehtäis

ammattijohtajan ammatti, edelleenkin ne on OTOja, OTO-johtajia. Rehtori ja

hallintojohtaja on kokopäivätoimisii johtajia, muut on OTO-johtajia, mutta

kuitenkin niin, että heillä olis niinkun välineitä siihen johtamiseen ehkä enemmän

kuin ennen…tääl ei oo johtamista erityisesti arvostettu, eikä ehkä oikeen oo

ymmärretty, mitä se tarkottaa se johtaminen. Että aika usein kun puhutaan

johtamisesta, niin meillä sanotaan, että ”joo mut kato, ku ei asiantuntijoita voi

käskyttää”. Mut ku ei se johtaminen ole käskyttämistä, kun se johtaminen on

suunnan näyttämistä ja ihmisten tukemista siinä, että he pystyy etenemään sinne

tiettyyn suuntaan.”(Ylin johto)

Sen lisäksi, että Aalto-yliopisto näyttäytyy uhkana ja kilpailijana, se koetaan myös

yhteistyökumppaniksi. Erityisesti tutkimusyhteistyö Aallon kanssa koetaan tärkeäksi.

”Vaikka mä oon aika monessa paikassa sanonu, että me kilpaillaan Aallon kanssa,

tää tietysti pitää paikkaansa, mutta kyl se on meidän yhteistyökumppani. Suurin osa

kaikista esimerkiks tutkimushankkeista, joita tehdään, monenvälisiä, niin niissä on
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partnerina vastaava laitos tuolta Helsingin yliopistosta [Aalto-yliopistosta].” (Ylin

johto)

Yhdeksi mahdollisuudeksi nostetaan se, että TTY ainoana varsinaisena teknillisenä

yliopistona pystyy parantamaan imagoaan sekä potentiaalisiin opiskelijoihin että

tutkimusrahoituksen myöntäjiin päin. Säätiömuotoisena yliopistona toimimisen katsotaan

parantavan TTY:n imagoa mm. itsenäisempänä toimijana.

”Sehän on pitkälti tämmönen mielikuva-asia, mutta kyllä kait se koetaan, että se on

niinkun sitten tämmönen joustavampi toimija ja tietty itsenäisempi.” (Ylin johto)

Käytännössä kaikki haastateltavat keksivät käyttöä säätiöpääoman tuoton

mahdollistamalle lisärahoitukselle, jota pidetään yhtenä mahdollisuutena/

mahdollistajana tulevaisuudessa. Lisärahoitusta toivotaan käytettävän opettaja-opiskelija

–suhteen parantamiseen, perustutkimuksen ja muun rahoittajaintresseistä vapaan

tutkimuksen rahoittamiseen, kansainvälistymiseen, tiettyjen huippututkimusalojen

tukemiseen, teknisten innovaatioiden kehittämiseen ja uusien potentiaalisten

tutkimusalojen käynnistämiseen.

”No jos nyt palkitaan sanotaanko tieteellisestä tuottavuudesta ja vielä näitten

tämmösten meidän mielestä oikeitten mittareitten kautta, jossa arvostetaan

nimenomaan lehtijulkasuja enemmän ku konferenssijulkasuja, ni sillon meidän

tiedekunnan aseman pitäs olla aika hyvä verrattuna muihin.” (Keskijohto)

”No totta kai, jos me erityisrahotusta saadaan, ni kyl me keksitään sille käyttöö,

että se on ihan varma, että kaikenlaista tekemistä ja mielenkiintoo kyllä olis.”

(Keskijohto)

Säätiöyliopiston asemaa taloudellisesti riippumattomana, itsenäisenä toimijana

pidetään yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena. Yliopistolakiuudistuksen nähdään
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mahdollistaneen kaikille yliopistoille itsenäisemmän toiminnan, minkä uskotaan

vaikuttavan erityisesti yhteistyösuhteisiin elinkeinoelämän kanssa.

”Kyl tää taloudellinen riippumattomuus on varmaan tärkeimpiä siinä, etä me

pystytään itte päättään pääomien sijoittamisesta, ni se on varmaan se oleellisesti

tärkein.” (Laitoshallinto)

Opetuksen ja tutkimuksen profiloituminen omille vahvoille alueille nähdään yhtenä

mahdollisuutena tulevaisuuden kilpailussa pärjäämiselle. Konkreettisia esityksiä

esimerkiksi siitä, mitä TTY:n toiminnasta pitäisi karsia tai vahvistaa, eivät haastateltavat

kuitenkaan yksilöineet, vaan pitivät päätöksiä tämän suhteen säätiöhallituksen tehtävänä.

”Mä luulen, että tietyllä tavalla se, mikä on tässä säätiöyliopistossa hyvääkin, ja

koko tässä opetusministeriön nykyisessä ohjauksessa, että on vähän pakko

profiloida itseään ja vähän pakko miettiä, että missä ollaan vahvoja ja mitä

halutaan tulevaisuudessa. Ei se oo ollenkaan huono asia, et kaikkea ei voi tehdä.

Siis mitä leveemmälle hajotetaan, että tehdään vähän kaikkea, ni sit helposti

tehdään niin pienissä kolosissa, että siitä ei oikein tuu mitään, että ne on sitte

umpikujia.” (Keskijohto)

Tieteellisen tutkimuksen lisääntyminen ja sen tason parantaminen nähdään yhtenä

tärkeänä mahdollisuutena säätiöyliopiston tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä mainitaan

tason edelleen jatkuva parantaminen sekä väitöskirjojen että tieteellisten artikkelien

suhteen. Tohtorituotannon systemaattinen kehitys katsotaan myös tärkeäksi tutkimuksen

laadun turvaajaksi.

”Kyllä se ois varmaa koko yliopiston kannalta se, että tää tämmönen tieteellinen

tuloksellisuus säilyis ja kasvais, se tärkein asia, että pystyttäis näyttämään, että

tosiaan kilpaillaan ihan yhtä lailla siellä tieteellisyyden

puolella.”(Opettaja/Tutkija)
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Yhtenä mahdollisuutena nähdään jo aiemmin vahva ja edelleen kehittyvä yhteistyö

elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyötä varsinkin TTY:tä ympäröivän Pirkanmaan

yritysten kanssa arvotetaan tärkeäksi tiettyjen alojen tulevaisuuden kannalta.

”Tampereen teknillinen yliopistohan on perinteisesti teollisuuden korkeakoulu. Se

tarkottaa sitä, että meidän toiminnassa yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa, monet

puhuu edelleen teollisuudesta, mit sitä ei saa ymmärtää vaan valmistavan

kappaletavarateollisuuden terminä, vaan ylipäätään elinkeinoelämän kanssa meil

on vielä läheisemmät yhteistyösuhteet kun nykysin.” (Keskijohto)

Opetuksen laadun kehittäminen otettiin myös esiin. Sen ajatellaan tapahtuvan siten, että

opetuskokonaisuuksia muokataan kurssien määrää karsimalla ja opetusryhmien kokoa

pienentämällä. Näin pystyttäisiin panostamaan opiskelijoihin paremmin. Opettaja-

opiskelija –suhteen parantaminen nähdäänkin edellytyksenä koulutuksen tason

kehittämiselle.

”No sit jos aattelis vähän positiivisempaa [skenaariota], niin meillä on uusia

välineitä sinne opetukseen ja uusia keinoja sitä vetää ja meil on mahdollisuuksia

esimerkiks satsata noihin järjestelmiin ihan omaehtosesti täällä itse. Et olis sellaset

fasiliteetit, millä me pystyttäs ehkä tehokkaammin opettaan semmosia asioita, mitkä

soveltuu esimerkiksi verkkoluennointiin, niin miks ei käytettäis sitä. En mä niitä nää

toistansa pois sulkevina, et verkkoluennointi ja lähiopetus ois jotenki toisiaan [pois

sulkevia], ne voi täydentää.” (Opettaja/Tutkija)

Kansainvälistyminen nousee esiin yhtenä suurena mahdollisuutena, jolla erityisesti

tutkimuksen tuloksellisuutta ja yliopiston näkyvyyttä saadaan nostettua. Monet pitävät

tärkeänä, että tutkimusyhteistyötä tehtäisiin kansainvälisesti mm. Euroopan parhaiden

yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, EU-hankkeissa ja myös Euroopan ulkopuolisten

tahojen kanssa (esim. Kauko-Itä, USA).
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”Meillä on hyvin kansainvälinen laitos, mikä on iso mahdollisuus, että meillähän

osa professoreista on ulkomaalaisia…Et meillä henkilökunnalla on aika hyvät noi

yhteyistyöverkostot maailmalle. Ja meillä on jotkut tutkimusryhmät, jotka on

maailmalla ihan arvostettuja…Sit taas se verkostoituminen, jotta saa rahoitusta ja

sit pääsee muutenkin eteenpäin, niin se on aika tärkee…Mä koen sen

kansainvälisyyden positiivisena asiana.” (Laitoshallinto)
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5 YHTEENVETO

Vuoden 2008 alussa toteutettu rakenneuudistus, tiedekuntien perustaminen ja pienten

laitosten yhdistäminen, näyttäytyi haastatteluissa onnistuneena. Erityisesti

tiedekuntarakennetta pidettiin onnistuneena. Jonkin verran pohdintaa aiheutti se, että

tiedekunnat ovat erisuuruisia ja pienten tiedekuntien henkilöstö oli huolissaan

tulevaisuudestaan. Kaikkien yhdistyneiden laitosten integraatio ei ollut toteutunut yhtä

vahvasti. Osa laitoksista sisälsi edelleen varsin eri tavoin suuntautuneita oppiaineita, mikä

ei ole luonut vahvaa pohjaa yhteistyölle. Joissakin laitoksissa tilojen hajanaisuus heikensi

arkista yhteistoimintaa ja yhtenäisyyttä. Kokonaisuutena rakenneuudistus on kuitenkin

pääsääntöisesti luonnollistunut itsestään selväksi, mitä voi pitää osoituksena sen

onnistuneisuudesta. Organisaatiorakenteeltaan TTY luo myös vaikutelman

organisatorisesta tehokkuudesta ja linjakkuudesta.

.

Vuoden toiminnassa ollut säätiöyliopistomuoto ei ollut aiheuttanut kovin suuria

muutoksia yliopiston henkilöstön työhön. Muutokset näkyivät sitä suurempina, 1) mitä

korkeammalla hierarkiassa henkilö työskenteli, ja 2) mitä enemmän henkilön työ liittyi

esim. budjetointiin ja taloushallinnon uusiin tietojärjestelmiin (esim. sihteerit ja

kehittämispäälliköt). Opettajien ja tutkijoiden päivittäiseen työhön säätiömuotoon

muuttuminen ei juuri ollut vaikuttanut. Sen sijaan yliopistolakiin ja muihin

samanaikaisiin rakenteellisiin uudistuksiin liittyvät muutokset olivat vaikuttaneet

merkittävästi henkilöstön työhön, mm. virkasuhteiden muuttuminen työsuhteiksi,

yliopistojen siirtyminen pois valtiontalouden piiristä ja kokonaiskustannusmallin

käyttöönotto. Osa muutoksista, esimerkiksi uusien tietojärjestelmien käyttöönotto, oli osa

laajempia yliopistolakireformin ja säätiöitymisen yhteydessä toteutettuja toiminnan

muutoksista. Säätiöitymiseen sinänsä haastateltavat TTY:llä suhtautuivat pääasiassa

positiivisesti.

Pääsääntöisesti suhtautuminen uudistuksiin vaikuttaa olleen suurelta osin myönteistä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät uudistusten toteutus tai niiden yksityiskohdat
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olisi herättäneet ajoittain kovaakin kritiikkiä. Henkilöstön rooli ja osallistumisen aste

uudistusten toteutuksessa on tuottanut hyvin monensuuntaisia arvioita. Yhtäältä opettaja-

tutkijahenkilöstön osallistumisen vapaaehtoisuutta oli pidetty hyvänä, toisaalta

riittämättömänä. Kriittisintä palautetta saivat näennäisiksi katsotut osallistumismuodot,

joilla ei katsottu olleen tuloksen kannalta mitään merkitystä. Näennäisosallistuminen syö

motivaatiota pitkäkestoisesti. Tiedottamiseen ei kohdistunut erityisen jyrkkää kritiikkiä,

mutta sen voi arvioida vaatineen henkilöstöltä melko vahvaa omaehtoisuutta suodattaa

esiin omalta kannalta olennainen kaikesta muusta. Tämä voi tuottaa myös passivoitumista

ja eristäytymistä, mikäli aikaa tarvittavaan omaehtoisuuteen ei löydy.

Henkilöstölle toteutuneet uudistukset näyttäytyvät henkilöityneinä. Tämä kiteytyy

keskusteluun rehtorin ja hallintojohtajan vallan kasvusta. Organisaatiouudistusten

katsotaan purkaneen aiemmin kollegiaalisempia toimintatapoja, mikä henkilöstölle näkyy

päätöksenteon aiempaa voimakkaampana henkilösidonnaisuutena. Tätä ei sinänsä pidetty

negatiivisena, mutta se johtaa mahdollisuuteen, että myös kritiikistä voi muodostua

aiempaa henkilöön käyvempää. Johtamiskulttuurin osalta on samanaikaisesti vahvistuvia

odotuksia johtamisen entistä voimakkaammasta ammattimaisuudesta ja toiveita

demokraattisen, aidon keskustelun mahdollisuuksista. Arvostettua on sekä tehokas

päätöksenteko että kyky kuulla henkilöstöä, joka on johtava asiantuntija omissa

tehtävissään.

Tulevaisuuden näkymien osalta kiinnostavana visiona on ajatus TTY:stä Suomen ainoana

yksityisenä teknisenä yliopistona. Tässä visiossa voisi olla pohjaa myönteiselle

erottautumiselle.

Uhkina nähdään erityisesti kiristyvä resurssikamppailu sekä rahoituksesta että osaavista

opiskelijoista ja työntekijöistä. Haasteisiin vastaaminen vaikuttaisi edellyttävän oman

profiilin vahvistamista edelleen siten, että kilpailukyky valituilla alueilla säilyy ja

vahvistuu. Samanaikaisesti tulisi välttää lietsomasta ennenaikaisia pelkoja. Henkilöstön

tyytyväisyys nykyiseen organisaatiorakenteeseen saattaa antaa mahdollisuudet ylläpitää

oman profiilin vahvistamista siten, että TTYn kilpailukyky säilyy ja kohenee.
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