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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, ja 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 tarkastellaan 
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 ja 
SYKEta koskevat tutkimukset ovat jo käynnissä (kts 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 
yhteistyönä. Hankkeen vastuuhenkilö on VTT, johtaja Ilkka Arminen (Korkeakoulu- ja 
innovaatiotutkimuksen verkosto – HEINE, HY). Tieteellisinä asiantuntijoina 
tutkimuksessa toimivat HTT, professori Ismo Lumijärvi (Johtamiskorkeakoulu, TaY) ja 
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 
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4) Tutkia toimintakulttuurin muutosta sekä sen vaikutuksia työn mielekkyyteen 

5) Vertailla rakenteellisen kehittämisen toteutuneita muotoja  

Tutkimus toteutetaan haastatteluiden, etnografian, kirjallisten materiaalien ja 
videointien avulla. Kirjallisten aineistojen avulla analysoidaan uudistusten suunnittelu- 
ja käynnistymisvaihetta. Haastatteluita tehdään kahdessa vaiheessa, vuosina 2010 ja 
2011. Sekä ensimmäisellä tutkimuskierroksella että seurantavaiheessa suoritetaan 
molemmissa organisaatioissa noin 30 yksilöhaastattelua sekä ryhmähaastattelut.  

Haastatteluiden osalta pyritään tavoittamaan puolet ensimmäiselle 
tutkimuskierrokselle osallistuneista, lisäksi toinen puoli aineistosta kerätään uusilta 
osallistujilta. Tällä tavoin voidaan sekä seurata prosessin etenemistä että laajentaa 
tutkimuksen kattavuutta. Haastatteluiden lisäksi aineistoa kerätään videoimalla TTY:n 
johtoryhmien kokouksia. Seurantavaiheessa jatketaan kirjallisten aineistojen analyysia 
sekä jatketaan johtamiskäytäntöjen havainnointia. Seurantavaiheen aikana toteutetaan 
myös tapausten vertaileva analyysi.  

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 toteutettu 
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 ( 
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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 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 
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) 
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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. Tästä syystä rakenneuudistusten 
analyysi edellyttää niiden tarkastelua eri tasoilla. 
 

1.3 AINEISTON KERUU AALLOSSA 

Aallossa aineiston keruu alkoi syksyllä 2010, jolloin toteutettiin yhteensä 25 
yksilöhaastattelua sekä yksi ryhmähaastattelu. Yksilöhaastattelut tehtiin seuraavista eri 
henkilöstöryhmistä: Aallon johto, korkeakoulujen ja laitosten johto, opettajat/tutkijat 
sekä laitoshallintoon kuuluva henkilö. Edellä lueteltujen henkilöstöryhmien lisäksi 
TKK:sta haastateltiin myös molempien tiedekuntien dekaanit. Haastatteluita kerättiin 
yhteensä neljässä eri yksikössä, yhdeltä laitokselta Aalto-yliopiston Taideteollisesta 
korkeakoulusta ja Kauppakorkeakoulusta sekä yhdeltä laitokselta kahdesta eri 
tiedekunnasta Aalto-yliopiston Teknillisestä korkeakoulusta. Ryhmähaastatteluun 
osallistui yhteensä neljä henkilöä Kauppakorkeakoulusta ja Taideteollisesta 
korkeakoulusta.  

Lisäksi kerättiin kirjallista materiaalia kuten Aallon strategia, johtosääntö ja säätiön 
säännöt sekä lukuisia Aalto-yliopiston suunnittelemiseen ja toteuttamiseen liittyviä 
asiakirjoja.  Tässä väliraportissa on hyödynnetty myös yhdistyneiden korkeakoulujen 
viimeisiä omia johtosääntöjä.  

Raportissa esiteltävistä haastattelukatkelmista on poistettu haastateltujen, 
korkeakoulujen, tiedekuntien tai laitosten tunnistamisen mahdollistavat tiedot. 
Katkelmia on myös muokattu puhekielisestä kirjakielisenpään muotoon. 
Haastatteluotteissa olevat hakasulkeet ovat joko tutkijan tekemiä selventäviä lisäyksiä 
tai tunnistamista ehkäiseviä poistoja. 
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2 YHDISTYMISHANKKEEN TAUSTOJA  

Helsingin Kauppakorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen 
korkeakoulun yhdistäminen yhdeksi yliopistoksi on suuri muutos Suomen yliopistojen 
historiassa. Muutoksen laajuudesta johtuen prosessi on pitkä, ja sen syvällisiä 
vaikutuksia voidaan arvioida vasta vuosien saatossa. Korkeakoulujen yhdistämisen 
merkitystä on korostettu tekemällä siitä kansallinen hanke, esimerkiksi yhdistymistä 
valmistelleen suunnitteluryhmän loppuraportissa (OPM 2007, 9) todetaan seuraavaa: 
”Vahvan ja rakenteellisesti uudenlaisen yliopiston perustaminen on mittaluokaltaan 
kansallinen hanke, jonka hyödyt lankeavat koko suomalaiselle yhteiskunnalle”.  
Hankkeen tarpeellisuutta on perusteltu muun muassa globalisaation asettamilla 
vaatimuksilla, OECD:n arvioinnilla, Euroopan Unionin ja valtioneuvoston linjauksilla 
sekä elinkeinoelämän muuttuneilla tarpeilla.  

Tutkimusta varten haastatellut henkilöt näkevät korkeakoulujen yhdistämisen taustalla 
olevan sekä laajempi yhteiskunnallinen tarve kehittää Suomen korkeakoulusektoria 
että korkeakoulujen sisäinen kehittämisen tarve ja halu. 

No siinä on ollut isot yhteiskunnalliset ja poliittiset taustat, että yksi iso syy oli 
tämä koko valtiohallinnon tuottavuus- ja tehostamisohjelma, ja siihen liittyen 
tämä korkeakoulujen rakenneuudistus, joka oli menossa läpi koko linjan. Ja 
toinen juttu oli täällä yliopistojen sisällä pitkään ollut toive saada lisää 
autonomiaa ja päästä vähän kansainvälisesti vertailukelpoisempaan ja 
vapaampaan olotilaan suorasta virasto-olotilasta. Ja jos ajatellaan Aaltoa, niin 
mun mielestä siinä erittäin tärkeänä taustalla oli tämä elinkeinoelämän huoli 
siitä, että näillä sovelletuilla, siis tekniikka, talous, muotoilu, tämän tyyppisillä 
aloilla, että näillä aloilla niin säilyttäisiin tiedon, osaamisen suhteen 
kilpailukykyisenä. (Haastateltu L)  

No kai se on halu kehittää suomalaista yliopistosektoria ja halu, miten mä nyt 
sanoisin, vähentää yksiköiden määrää, mikä tietysti näin pienessä maassa, 
meillä on ehkä vähän liikaa yksiköitä, ja kasvattaa yksikkökokoa ja ehkä luoda 
puitteet sitten vähän laadukkaammalle tekemiselle, kai siinä nyt on 
keskeisimmät tavoitteet. (Haastateltu B)  

Aalto-yliopiston muodostamisen taustat ja syyt näyttäytyvät useimmille haastatelluista 
monisyisinä ja laaja-alaisina, mistä johtuen niitä on vaikea hahmottaa perinpohjaisesti. 
Haastatelluilla oli yleisesti ottaen myönteinen käsitys hankeen taustoista ja syistä, eikä 
kukaan pitänyt yhdistymistä lähtökohtaisesti huonona vaikka voimastakin kritiikkiä 
esiintyi. 
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En  ole oikein selvillä niistä, taustoista ja syistä. Mun täytyy myöntää, että totta 
kai olen lukenut ne kaikki selvitykset. Ja varmasti siellä on ihmisiä, jotka 
uskovat siihen ja tarkoittaa ihan hyvää. Mutta toisaalta taas, eihän 
juhlapuheissa julkaista niitä kaikkia taustoja ja syitä. Enkä mä sano että 
taustat tai vaikuttimet on huonoja. […]Siis mua hämmästyttää että ne [TaiK] 
suostu yhdistymään. Eli tämä on taas näitä sisäpiiripolitiikkajuttuja, että mä 
ihmettelen, että mitähän niille luvattiin (Haastateltu V)  

Seuraavassa käydään läpi muutamia eri asiakirjoissa esitettyjä Suomen korkea-asteen 
koulutuksen kehittämiseen sekä erityisesti fuusio-yliopiston taustoihin liittyviä 
kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia. Sen jälkeen tarkastellaan, millaisina esitetyt 
ehdotukset näyttäytyvät nykyisessä Aalto-yliopistossa. 

Tausta-asiakirjoista 

OECD toteutti (OPM 2007) koulutuskomiteansa päätöksen mukaisesti laajan korkea-
asteenkoulutuksen teematutkinnan, johon osallistui 24 jäsenmaata. Tutkinnan 
tuloksena on julkaistu arviointiraportti kaikista tutkintaan osallistuneista maista. 
Raportin johdannossa todetaan tutkinnan ensisijaisena tavoitteena olevan ”auttaa maita 
näkemään, miten korkea-asteen koulutuksen organisoinnilla, hallinnolla ja 
järjestämisellä voidaan edistää taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamista” (emt., 5). Suomen arviointiraportissa (s. 70–71) suositellaan mm. 
korkeakoulujen oikeudellisen aseman määrittelemistä joko yleishyödylliseksi 
yhteisöksi tai säätiöksi.  Raportissa todetaan, että korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
yhteiskunnallisten valmiuksien toteuttamiseksi olisi todennäköisesti tarpeen muun 
muassa  

1. tehdä dekaaneista pikemminkin johtaja-dekaaneja kuin toimivallaltaan 
vähäpätöisiä kollegiaalisia toimijoita 

2. kehittää sisäistä kulttuuria kohtuullisen yrittäjähenkiseksi, siten ettei se keskity 
pelkästään oppineisuuteen laajassa mielessä 

3. määritellä, millä tavoin korkeakoulutason strategisia suunnitteluprosesseja tulisi 
kehittää  

4. määritellä sisäisen toimivallan hajauttaminen suurempiin perusyksiköihin ja 
tiedekuntiin yrittäjähenkisyyden ja luovuuden lisäämistarpeen mukaisesti. 

Samoihin aikoihin OECD:n teematutkinnan kanssa vuoden 2005 joulukuussa kutsui 
Opetusministeriö hallitusneuvos Jääskisen ja professori Rantasen selvittämään 
yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista. Selvitysmiehet 
päätyvät johtopäätöksissään esittämään muun muassa seuraavaa: ”Selvitysmiehet 
pitävät yliopistojen hallinnon kehittämisen lähtökohtana tarvetta vahvistaa yliopistojen 
johtamisjärjestelmiä niin, että yliopistoja johdettaisiin konserninäkemyksen pohjalta. 
Yliopistoilla tulisi olla kyky määritellä ja omaksua strategisia näkemyksiä omista 



9 

 

painotuksistaan sekä koulutuksen, tutkimuksen että vuorovaikutustehtävän osalta ja 
tehdä ja toimeenpanna näiden strategisten päämäärien saavuttamisen edellyttämiä 
valintoja. Selvitysmiesten mielestä tämä edellyttää rehtorin aseman vahvistamista koko 
yliopiston tasolla ja vastaavasti dekaanien ja muiden vastaavien yliopistojen yksiköiden 
johtajien saattamista rehtorille vastuussa oleviksi johtajiksi. Rehtorien tulisi olla 
henkilöitä, joissa yliopisto-organisaation luottamusta herättävä akateeminen tai 
taiteellinen pätevyys yhdistyy korkeimman tason johtamistaitoon ja – kokemukseen”. 

Tuota noin, miten se nyt oli, se oli aika selvää, että se oli jo siinä vaiheessa, kun 
sitä tietoa rupesi tulee että se oli jo, kovan tason kaverit sen päättänyt. Että 
siinä ei paljo niskurointi auta. (Haastateltu G)  

Vuoden 2006 loppupuolella Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti suunnitteluryhmän 
laatimaan toteutussuunnitelmaa, jonka pohjalta Taideteollisen korkeakoulun, Helsingin 
kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhteistyötä voitaisiin syventää. 
Suunnitteluryhmä päätyy loppuraportissaan (OPM 2006, 9-11) esittämään ”omilla 
aloillaan Suomen arvostetuimpiin kuuluvien yliopistojen yhdistämistä uudeksi 
teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisten alojen yliopistoksi”. 
Suunnitteluryhmä nimeää hankkeen huippuyliopistohankkeeksi, ja toteaa tarkoituksena 
olevan kehittää uusi yliopistokokonaisuus, jonka toiminnassa on ensi sijalla yliopiston 
tutkimus- ja opetustehtävä.  Tavoitteena on rakentaa vakaa perusta uudelle, 
maailmanluokan tutkimusyliopistolle, jonka tulisi vahvimmilla aloillaan yltää maailman 
kärkeen.  

Suunnitteluryhmän (emt., 41–46) mukaan tämän korkealle asetetun tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää muun muassa seuraavien ratkaisujen tekemistä:  
 

1. Uuden yliopiston oikeushenkilömuodon tulisi olla yksityisoikeudellinen säätiö.  

2. Säätiötä johtaisi yliopiston ulkopuolisista jäsenistä muodostettu korkeatasoinen 
hallitus, jossa olisi ainakin valtion, tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja 
alumnikunnan valitsemia edustajia. 

3. Säätiön hallitus valitsisi rehtorin (President), jonka perustehtävänä olisi luoda 
yliopistoon kuuluville korkeakouluille parhaat mahdolliset edellytykset 
kansainvälisen huipputasontutkimuksen harjoittamiseen ja opetuksen 
antamiseen. Kutakin korkeakoulua johtaisi dekaani (Dean), jonka yliopiston 
hallitus nimittäisi rehtorin esityksestä. Dekaanin perustehtävänä olisi kehittää 
korkeakoulun tutkimusta ja opetusta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta 
yliopiston strategian antamien suuntaviivojen mukaan. Dekaani nimittäisi 
laitosjohtajat ja esittäisi professorinimitykset rehtorin vahvistettaviksi. 
Korkeakoulun hallintoon kuuluisi myös akateemisia asioita käsittelevä 
johtokunta, jossa olisi professorien, muun akateemisen henkilöstön ja 
opiskelijoiden edustus. 
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4. Yliopistotason hallinto muodostuisi kevyestä rehtorin esikunnasta ja 
korkeakoulujen yhteisistä tukitoiminnoista. Korkeakoulutason hallinto 
muodostuisi tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemista palveluista. Hallinnon 
tehostamisella vapautettaisiin voimavaroja tutkimukseen ja opetukseen. 

Kaikkiaan raportissa esitetään 12 ehdotusta, ja niiden korostetaan muodostavan 
kokonaisuuden, joka on edellytys maailman luokan yliopiston saavuttamiseksi, eikä 
hanketta voi toteuttaa vain osittaisena. Viimeisessä ehdotuksessa toivotaan, että 
ehdotuksista muodostuvan kokonaisuuden tavoitteet ja rahoituskehykset otettaisiin 
keväällä 2007 muodostettavan hallituksen ohjelmaan, jotta yliopiston perustamisessa 
voitaisiin edetä ripeästi. 

K: No miltä se tuntuu, onko autonomia kasvanut? 
V1: Ei. 
V4: [naurahtaa] Kenen, kenen autonomia? 
K: Yliopiston. 
V2: Ei. 
V1: Ei yhtään. 
V3: Ei, ai kenen? 

(Ryhmähaastattelu1) 

Osa haastatelluista kertoi, että jo Teknillisen korkeakoulun perustamisvaiheessa 
pohdittiin, pitäisikö tulevaan korkeakouluun sijoittaa myös kauppatieteitä. Myös 
läheisemmästä historiasta löytyy uudelleen merkkejä samansuuntaisesta pohdinnasta.  

Mielenkiintoista on se, että tätä ihan samaa keskustelua käytiin 1800-luvun 
puolivälissä, silloin kun oltiin perustamassa teknistä korkeakoulua ja 
mietittiin, tuleeko sinne kauppakorkeakoulu ja yleensä soveltavien alojen 
yliopisto. Että tarvitaanko sellaista ja muuta. Niin se tavallaan, se on ihan 
samaa keskustelua, jota käytiin joku 150 vuotta sitten siitä alkukohdasta, että 
mikä tämmöinen on ja mihin sitä tarvitaan, että tämä ei ole sillä tavalla ihan 
uusi idea. Mutta nyt se on sitten toteutettu. Silloin ensimmäisellä kerralla se 
ilmeisesti ainakin osittain jäi rahapulan takia tekemättä. (Haastateltu L)   

Ja kyllä, käsittääkseni tätähän on paljon siis, ilmeisesti jo 80-luvulla oli paljon, 
yliopistojen sisältä tuli tätä, tarvetta, ajatusta siitä, että yliopistojen erityisesti 
TKK:n ja Kauppakorkeakoulun toiminta-alue oli turhan suppea. Että se ei ole 
välttämättä sitten mielekäs kokonaisuus. (Haastateltu Y)  

Haastateltavien mukaan tekniikan ja talouden yhdistämistä on siis pohdittu jo 
pidemmän aikaa. Pohdinnan tasolla hankkeella vaikuttaisi olevan hyvinkin pitkä 
historia. Kuten edellä esiteltiin, sittemmin ovat monet eri tahot perustelleet 
korkeakoulujen yhdistämistä monin erilaisin argumentein. Nyt 2000-luvun 
ensimmäisellä kymmenyksellä on pohdinnasta siirrytty toteuttamiseen.  
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3 AALTO-YLIOPISTON MUODOSTAMINEN 

Aalto-yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010, jo pidempään jatkuneen suunnittelun 
jälkeen. Korkeakoulut olivat jokainen tahollaan tehneet muutoksia omaan 
organisaatioonsa jo aiemmin, valmistautuakseen Aalto-yliopistoon. Esimerkiksi 
Teknillisessä korkeakoulussa tehtiin organisaatiomuutos, jonka yhteydessä pieniä 
laboratorioita yhdistettiin sekä luovuttiin osastoista ja siirryttiin tiedekuntiin ja 
laitoksiin.  

3.1 ORGANISAATIORAKENNE JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 

Uuden yliopiston perustaminen alkoi korkeakouluja yhdistävän yliopistotason 
muodostamisella ja luomalla uusi johtamisjärjestelmä sekä organisaatiorakenne. 
Korkeakoulujen yhdistymistä suunnitelleen ryhmän loppuraportissa (s. 43–46) 
korostetaankin organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamisen tarvetta, 
vaikka toisaalta huomautetaan, ettei huippuyliopistoa ole mahdollista luoda vain 
rakennetta ja järjestelmää vaihtamalla. Vanhaa organisaatiomallia ja luottamusasemaan 
perustuvaa johtamista pidetään epätarkoituksenmukaisena uudelle yliopistolle 
asetetun tavoitteen kannalta.  

Aalto-yliopiston organisaatiota ja johtamisjärjestelmää esitellään myöhemmin tässä 
luvussa. Ensin käydään kuitenkin lyhyesti ja tiivistetysti läpi yhdistyneiden 
korkeakoulujen johtamisjärjestelmää korkeakoulujen vanhojen johtosääntöjen pohjalta. 
Teknillisestä korkeakoulusta esitellään myös organisaatiota hieman tarkemmin. 

Helsingin kauppakorkeakoulun viimeinen oma johtosääntö tuli voimaan 7. syyskuuta 
2007. Kauppakorkeakoulun yleistä hallintoa hoitivat johtosäännön mukaan hallitus, 
rehtori ja kolme vararehtoria, opetus- ja tutkimusneuvosto, opetus- ja tutkimuslaitosten 
hallintoa laitosneuvosto ja johtaja sekä erillisten laitosten hallintoa johtokunta ja 
johtaja. Lisäksi hallituksella ja rehtorilla oli mahdollisuus asettaa tarvittavia pysyviä tai 
tilapäisiä hallintoelimiä. Johtosäännössä määrätään myös, että kauppakorkeassa on 
kansleri.  

Yliopiston hallitukseen kuuluivat rehtorin lisäksi vararehtorit sekä yhteensä kaksitoista 
henkilöä kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Lisäksi HSE:n hallituksessa oli yksi 
ulkopuolinen edustaja. Hallintojohtajalla oli kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Hallituksen tehtävät liittyivät pääosin koulutuksellisiin asioihin, lukuun ottamatta 
yliopiston hoidettavana olevien rahastojen tilinpäätöksen vahvistamista ja tuloksen 
käyttöä sekä rahastojen tilintarkastajien valintaa. Yliopiston hallitus nimitti virkaan 
hallintojohtajan, erillislaitosten johtajan, hallinto- ja palvelukeskuksen toimistopäälliköt 
sekä tutkimusasiamiehen.  

Taideteollisen korkeakoulun yleistä hallintoa hoitivat hallitus, rehtori ja kaksi 
vararehtoria, tutkimusneuvosto ja opetusneuvosto. Lisäksi korkeakoulun yleisen 
hallinnon hoitoon osallistui hallinto-osasto, joka myös tuotti korkeakoulun yhteiset 
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tukipalvelut. Johtamisen tukena Taideteollisessa oli johtoryhmä, jonka jäsenet rehtori 
kutsui. Johtosäännössä määrättiin, että johtoryhmässä tulee olla edustettuina 
korkeakoulujen osastojen ja muiden toimintayksiköiden sekä henkilöstön ja 
opiskelijoiden edustajat. 

Hallitukseen kuuluivat rehtori ja vararehtorit sekä dekaanit. Lisäksi taideteollisen 
korkeakoulun hallitukseen valittiin yksitoista muuta jäsentä sekä yhtä monta 
varajäsentä. Viiden näistä muista jäsenistä tuli edustaa ns. kakkoskiintiötä ja neljän 
opiskelijoita, joista vähintään yhden tuli olla jatko-opiskelija. Lisäksi hallitukseen kuului 
kolme jäsentä, jotka eivät olleet korkeakoulun henkilöstöä eivätkä opiskelijoita. 

Teknillisen korkeakoulun 1.1.2008 voimaan tulleessa johtosäännössä nimetään 
yliopiston ylimmäksi päättäväksi hallintoelimeksi hallitus. TKK:n hallinto-organisaatio 
muodostui rehtorista ja tiedekunnista, joita johtivat dekaanit, ja joissa ylintä 
päätösvaltaa käyttivät tiedekuntaneuvostot. Tiedekunnat jakaantuivat laitoksiin, joita 
johtivat laitosjohtajat. Laitosneuvostoja TKK:ssa ei ollut. Lisäksi korkeakoulussa oli 
erillisiä laitoksia, joiden johtamisesta vastasi johtaja tai johtokunta sekä johtaja. 
keskitetysti hoidettavia hallintopalveluja varten teknillisessä korkeakoulussa oli 
hallinto-osasto, jonka toimintaa johti hallintojohtaja.  

TKK:n hallitukseen kuului 15 jäsentä, joista kolme olivat rehtori sekä vararehtorit. 
Neljän tiedekunnan dekaanit toimivat hallituksen professorijäseninä, ja varadekaanit 
heidän varajäseninään. Muuta henkilökuntaa hallituksessa edusti kolme jäsentä, jotka 
valittiin vaalilla. Opiskelijajäseniä hallituksessa oli kolme, ja heidät valitsi 
ylioppilaskunta. Lisäksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta valitsi kaksi jäsentä. 
Esittelijöinä toimivat hallinto-osaston virkamiehet. Kuvassa yksi esitellään Teknillisen 
korkeakoulun organisaatiokaavio sellaisena, kuin se oli Aallon perustamisvaiheessa.  

Kuva 1. Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun organisaatiokaavio 2010. 
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Teknillisen korkeakoulun organisaatiokaavio kuvaa linjaorganisaatioille tyypillistä 
pyramidimallia, jossa ylin johto on terävänä huippuna ja varsinaiset ydintoiminnot 
luovat leveämmän perustan ja pohjan. Vastaavanlainen organisaatio malli on ollut 
tyypillinen suomailisille yliopistoille.  

Aalto-yliopiston organisaatiomuodoksi on puolestaan valittu matriisi, jossa jokaisella 
korkeakoululla on oma johtajansa. Matriisiorganisaatiolle tyypillisesti niin 
vararehtoreiden kuin palveluyksiköidenkin vastuualueet läpäisevät kaikki 
korkeakoulut. Syyskuussa 2009 hyväksytyn johtosäännön mukaan ylintä päätösvaltaa 
Aalto-yliopistossa käyttää korkeakoulusäätiön hallitus, joka muodostuu 
kokonaisuudessaan korkeakoulujen ulkopuolisista jäsenistä. Valittua palveluretoriikkaa 
kuvittamaan hallitus ja rehtori on sijoitettu kaaviossa sen alaosaan. Sinänsä 
matriisirakenne on täsmälleen sama kuin esimerkiksi taannoin perustetussa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksessa. Kiinnostava yksityiskohta organisaatiokaaviossa on se, ettei 
hallitusta, Aalto-yliopiston akateemisten asian komiteaa eikä professorineuvostoa ole 
yhdistetty kaavion muihin osiin viivoilla tai muilla tavoin. (Vuoden 2011 alusta lähtien 
muodostuu yliopisto kuudesta korkeakoulusta Teknillisen korkeakoulun jakaannuttua 
neljäksi korkeakouluksi.) 

Kuva 2. Aalto-yliopiston organisaatiokaavio. 

 

Lähde: www.aalto.fi 
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Luonnollisena erona Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja 
Taideteollisen korkeakoulun vanhoihin johtosääntöihin on se, että Aallon 
johtosäännössä on eroteltu yliopisto- ja korkeakoulutason toimielimet. Yliopistotason 
toimielimiksi määrätään hallitus, rehtori sekä akateemisten asian komitea. Näiden 
lisäksi yliopistolla on vararehtorit, professorineuvosto, sijoituskomitea, 
tutkintolautakunta ja opintotukilautakunta. Korkeakoulutason toimielimiä ovat 
korkeakoulun johtaja eli johtava dekaani sekä korkeakoulukohtainen akateemisten 
asiain komitea. 

Yliopistotason toimielimien tehtävistä johtosäännössä määrätään seuraavalla tavalla: 
”Hallituksen tehtävinä on luoda toiminnallaan edellytyksiä vapaalle opetukselle, 
tutkimukselle ja tieteelle ja taiteelliselle toiminnalle ja huolehtia, että yliopiston 
toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja että sen varat on sijoitettu turvallisella ja 
tuloa tuottavalla tavalla”. Lisäksi hallitus päättää yliopiston strategiasta ja muista 
laajakantoisista suunnitelmista. Hallitus myös nimittää rehtorin sekä määrittelee 
rehtorin tehtävät yliopistolain mukaisesti.  

Uusi yliopisto on organisatorisesti toteutettu lisäämällä hallinnollisia elimiä, jotka 
organisaatiokaaviossa ovat korkeakoulujen alla ja sivulla. Myös tältä osin fuusion 
toteutus noudattaa THL:n ratkaisua (Suvinen et al. 2011). Yliopistotasolla ylintä 
päätäntävaltaa käyttää kuitenkin säätiön hallitus. Pelkän kaavion tai johtosäännönkään 
perusteella ei saa tarkkaa käsitystä siitä, millaisiksi valtasuhteet korkeakoulujen sisällä 
käytännössä muotoutuvat, ja kuinka valta koko yliopistossa laajassa mielessä tulee 
jakaantumaan. Muutosprosessi oli haastattelujen aikaan vielä kesken, ja uusi 
organisaatiokin ollut olemassa vasta vähän aikaa, joten syvällisemmin vaikutuksia on 
mahdollista tarkastella vasta myöhemmin. Haastatellut pohtivat muuttunutta tilannetta 
ja siitä seuranneita välittömiä vaikutuksia esimerkiksi tähän tapaan: 

Tavallaan se organisatorinen tilanne on tietysti nyt monimutkaisempi, koska 
nyt on pidempi päätöksentekoketju, ja täytyy pystyä neuvottelemaan 
monimutkaisemmassa ympäristössä. (Haastateltu L)  

Rehtori on vastuussa siitä, että yliopiston tehtäviä hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti 
ja tuloksellisesti sekä siitä, että ylipiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty. Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden 
valmistelusta ja esittelystä sekä hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtosäännön 
mukaan rehtoriksi voidaan nimittää Aalto-yliopiston professori, ja rehtorilla on oikeus 
olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa 
nimityskomiteaa lukuun ottamatta. Rehtori toimii yliopiston akateemisten asian 
komitean puheenjohtajana tai määrää puheenjohtajan. 

Aallossa on siis sekä yliopistotason akateemisten asian komitea että jokaisessa 
korkeakoulussa oma korkeakoulutason akateemisten asian komitea. Akateemisten 
asiain komiteoiden tehtäviin kuuluu opintoja koskevat asiat, korkeakoulutason 
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komiteat tekevät esitykset ja yliopistotason komitea päättää mm. opetussuunnitelmista 
ja tutkintovaatimuksista, valintaperusteista ynnä muista opetukseen, tutkimukseen 
sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä yleisistä säännöistä. Johtosäännössä määrätään 
yliopiston hallituksen jäsenten nimittäminen yliopiston akateemisten asiain komitean 
tehtäväksi, nimityskomitean tekemän esityksen pohjalta.  Akateemisten asiain komitea 
nimittää ja erottaa myös nimityskomitean jäsenet.  

Yliopiston akateemisten asian komiteassa on 19 jäsentä, joista 9 edustaa 
professorikuntaa, kuusi tutkimus- ja opetushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 
opiskelijoita neljä. Korkeakoulujen akateemisten asiain komiteat koostuvat samoista 
henkilöstöryhmistä. Kauppakorkeakoulun akateemisten asiain komiteassa on jäseniä 
14, Taideteollisessa akateemisessa komiteassa on puolestaan 11 jäsentä, ja TKK:ssa 17.  

Johtavat dekaanit nimittää ja erottaa hallitus rehtorin esityksestä. Varadekaanin voi 
puolestaan nimittää ja erottaa rehtori korkeakoulua johtavan dekaanin esityksestä. 
Dekaanin toimikausi on viisi vuotta. Dekaani johtaa korkeakoulua yliopiston hallituksen 
ja rehtorin antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtavan dekaanin tehtäviin kuuluu 
tehdä esitys korkeakoulun ohjesäännöksi, nimittää laitosten tai osastojen johtajat sekä 
ottaa työsuhteeseen ja irtisanoa korkeakoulun muu henkilöstö kuin professorit sekä 
varadekaanit siinä laajuudessa kuin rehtori on tämän tehtävän delegoinut. Lisäksi 
dekaanin tulee tehdä esitys rehtorille korkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 
sekä päättää resurssien jakamisesta korkeakoulussa hallituksen vahvistaman 
toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Dekaanit voivat delegoida 
toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä muun henkilön ratkaistavaksi. Johtavat dekaanit 
toimivat tehtävissään suoraan rehtorin alaisina. 

Haastattelujen aikana Aalto-yliopisto oli ollut olemassa noin kahdeksan kuukautta. 
Kyseessä olevan muutoksen suhteen sitä voidaan pitää melko lyhyenä aikana, ja uutta 
organisaatiota sekä johtamisjärjestelmää ollaan vielä osittain muodostamassa. Tästä 
huolimatta osa haastatelluista kokee toteutetuilla muutoksilla olleen jo vaikutusta. 
Toisten mielestä vaikutukset ovat olleet myönteisiä, ja toisten mielestä taas 
kielteisempiä. Myönteisenä pidetään päätöksenteon tehostumista, joka kollegiaalisesti 
johdetussa yliopistossa voi tunnetusti olla vaikeaa, kun on kuunneltava kaikkia. 
Kielteiseksi muutokseksi koetaan mm. se, ettei korkeakoulujen johto eikä henkilöstö ole 
saanut vaikuttaa yliopiston hallituksen kokoonpanoon. 

Mutta selvästi mun mielestä nämä osastot ovat joutuneet teroittamaan, ja 
muuttamaan itseään, ja tämän Aalto-prosessin edetessä, yhä enemmän ja 
enemmän. Koska vanhassa TKK:ssahan ei pystynyt päättään yhtään mistään. 
Kun se on tämä kauhun tasapaino eli rehtori päättää ja professorit äänestää 
rehtorin. (Haastateltu V)  

Ja se myös tekee vähän uudenlaista päätöksentekokulttuuria, kun pitää etsiä 
uusia tapoja. Mutta toinen asia on tämä Aallon päätöksenteko, jos mä nyt 
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muistan oikein niin akateemisten asiain komitea vaikuttaa tietyllä tavalla 
sitten Aallon hallitusten jäsenehdokkuuteen. Ja tietyllä tavalla hallitus on sen 
yläpuolella, mutta sitten alapuolella samalla. […] Oli paljon lehdistössä ja moni 
muukin reagoi siihen, että se ensimmäinen hallitus valittiin kysymättä mitään 
niiltä, jotka ovat töissä täällä ja opiskelee täällä. Sehän oli opetusministeriö ja 
elinkeinoelämä, joka valitsi. Sitten sitä muodollisesti jatkettiin viime syksynä, ei 
ollut muita kandidaatteja, se oli ajettu sillä tavalla, ettei ollut muita 
vaihtoehtoja. Ja nyt vasta nyt syksyllä olisi eka kerran mahdollista olla 
vaihtoehtokandidaatteja, mutta en mä tiedä kuinka se aiotaan, tuleeko muita 
kandidaatteja vai ei, mutta se on akateemisten asiain komitea, jonka pitää 
sitten jollakin tavalla tuoda tämä esille, että tahtooko joku joka on töissäkin 
täällä, edustajaksi sinne. Ja jokainen voi ajatella, onko se hyödyksi vai haitaksi, 
mutta ainahan se on jonkinlaista taistelua rahasta ja vaikutusvallasta eräillä 
ja nyt se on täysin ulkopuolisten käsissä. (Haastateltu U) 

Jälkimmäisestä otteesta voi lukea myös sen, että uusi johtamisjärjestelmä on vielä 
jäänyt hieman epäselväksi, eikä haastateltu ole aivan varma siitä, kuinka asiat uudessa 
mallissa toteutetaan. Epäselvää näyttäisi olevan myös se, kuinka valta uudessa 
tilanteessa tosiasiassa jakaantuu ja kuka sitä käyttää.  

Voidaan todeta, että pääasiassa Aalto-yliopiston muodostamiseen suhtaudutaan 
myönteisesti, ja se nähdään mahdollisuutena kaikille kolmelle korkeakoululle saavuttaa 
tulevaisuuden tavoitteitaan. Seuraava haastatteluote kiteyttää hyvin muutoksen 
taustalla olevia ongelmia ja käynnissä olevaa muutosprosessia. 

Niin, oikeastaan voisi sanoa, että jos sen yhteen asiaan haluaa pelkistää, niin 
kysymys on kuitenkin henkisestä muutoksesta, tietynlaisesta murroksesta ja 
ajattelutavan muutoksesta. Että jos ajattelee mennyttä aikaa, niin tietyllä 
tavalla, meillä on ollut ongelma, että meillä on tavoitetason ja resurssien tai 
mahdollisuuksien välinen ristiriita. Meillä on ollut, varsinkin strategisella 
tasolla, kauan tavoite nousta mahdollisimman lähelle maailman kärkeä. Mutta 
käytännössä meillä ei ole ollut siihen mahdollisuuksia. Ja se on sitten tietyllä 
tavalla ehkä synnyttänyt tiettyä, voisi sanoa, kyynisyyttä strategioihin, kun 
tavoitteet ovat korkealla mutta ei ole ollut keinoja päästä eteenpäin. Mutta 
että nyt on tavallaan aito mahdollisuus. (Haastateltu E) 

3.2 KOKEMUKSIA KORKEAKOULUJEN YHDISTÄMISESTÄ 

Korkeakoulujen yhdistyminen näyttäytyy eri tavalla eri henkilöstöryhmille. 
Korkeakoulujen nykyinen johto, joka on osittain ollut mukana suunnittelussa jo vuosia, 
kokee toteutuneen muutoksen luonnollisesti hyvin eri tavoin kuin vaikkapa tutkija, joka 
ei ole toistaiseksi käytännössä huomannut muuta kuin uudet logot. Pitkään mukana 
ollut johto sekä uusi, myöhemmin Aaltoon rekrytoitu johto on haastateltujen mukaan 
todella sitoutunut uuden yliopiston rakentamiseen ajoittaisista hankaluuksista 
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huolimatta. Henkilöstöryhmien välillä olevien erojen lisäksi, eroja on havaittavissa 
myös osastojen ja tiedekuntien välillä. Toisissa muutokset on koettu voimakkaammin ja 
toisissa taas lievemmin.  Kaikilla kuitenkin on mielipide yhdistymisestä, ja jokaisella on 
jonkinlaisia havaintoja muutoksista.  

Se mikä tässä on hienoa, niin kaikki johtajat on ihan äärettömän sitoutuneita. 
Ja se tarkoittaa siis suurin piirtein kun on naimisiin menty että vaikka hiertää 
niin tähän on lähdetty. (Haastateltava R) 

Mutta ei se mun mielestä näy vielä meidän arjessa, juuri mitenkään. Että 
ollaan Aalto, että samalla tavalla mennään kuin ennenkin. (Haastateltu H) 

No ei se sen suhteen ole paljon mitään, meidän tiedekuntaan nyt on varmaan 
ehkä vähiten vaikuttanut tämä Aalto-kokonaisuus. Kyllähän se aika 
hämmentävä tilanne on osittain. Ja iso ja sekava, koska laitetaan yhteen 
asioita, joita ei välttämättä luonnostaan moni miellä miten ne nyt yhteen 
kuuluisivat, ja sen näkee opiskelijoiden reaktioistakin. Esimerkiksi 
[korkeakoulun nimi] opiskelijoista ettei ne nyt niin hurraa tälle, ja sitten on 
monta erilaista kulttuuria ja erilaisia järjestelmiä joten, tämän vuoden aikana 
kaikki on ollut vähän sekaisin. Esimerkiksi mä sain ensimmäisen kerran 
luottavaa taloustietoa tiedekunnan taloudesta viime viikolla.(Haastateltu A) 

Suurin osa on havainnut muutokset hallinnossa tehtyjen uudistuksien kautta, mikä 
onkin luonnollista, sillä uuden yliopiston organisaatiota on lähdetty rakentamaan 
hallintoa uudelleen organisoimalla. Koska hallinto ja sen toiminta vaikuttavat koko 
yliopistoon, näyttäytyvät ja tuntuvat siihen kohdistuvat muutokset yliopistossa laajasti. 
Lähes kaikki haastatellut kertovat uusista yliopistossa tehdyistä nimityksistä, ja 
havainnoistaan uuden Aalto-tason kehittymiseen liittyen. Osittain kokemukset 
yhdistymisestä ovat keskenään ristiriitaisia. Yksi kertoo järjestelmien toimivan nyt 
suuremmassa organisaatiossa tehokkaammin kuin aikaisemmin, ja toinen taas kertoo 
henkilöstön olevan hermostuksissaan, kun tietojärjestelmät ovat menneet ihan sekaisin.  

On tullut semmoinen kuva että siellä hallintotasolla tehdään isoja muutoksia, 
ja siellä nimitetään ihmisiä kaikenlaisiin uusiin tehtäviin kontrolleiksi ynnä 
muiksi, että siellä ilmeisesti tehdään jotain. Mutta ei se tällä tasolla toistaiseksi 
ole vaikuttanut mihinkään juuri. (Haastateltu O)  

Eihän se hallinto niin kuin rivitutkijalle kauheasti näy, konkretisoi tai näyttäydy 
mutta,  tuntuu  vaan  että  on  niin  kuin  entiset  jutut  ja  sitten  on  vielä  erillinen  
Aalto, joku esikunta. Ja okei, nyt sitä ollaan kai purkamassa. Niin kuin joku 
sanoi, että [korkeakoulun nimi] opintotoimistosta oli ihmisiä siirtynyt Aaltoon 
ja tiedekuntiin ja silleen puretaan sitä vanhaa. Mutta siis olen yllättynyt, jos 
hallinnon henkilöstömäärä vähenee tästä. (Haastateltu W) 
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Siis sen nyt just näkee, että kun hallinto ja IT ja kaikki tällaiset palvelut on 
keskitetty, jolloin sen konkreettisesti huomaa siinä, että kun [nimi] on aika 
pieni, tai oli aika pieni organisaatio, niin nyt kun on siirrytty kertaluokkaa 
isompaan järjestelmään, niin se vanha joustavuus on hävinnyt. Mutta toisaalta 
se vanha palveluiden tavallaan se, toimimattomuus on myös hävinnyt, että nyt 
hommat toimii hyvin jämptisti. (Haastateltu G) 

Sitten nämä tietojärjestelmät, kun ne eivät ole yhdenmukaisia välttämättä 
eivätkä ne toimineet ennenkään oikein hyvin, niin nyt sitten ne on vielä entistä 
enemmän sekaisin, että vaatii tiettyä kärsivällisyyttä. Silloin kun mentiin 
tiedekuntauudistukseen, mä sanoin porukalle että ”ottakaa rauhallisesti, 
juhannukseen mennessä nämä alkaa toimia”. Nyt mä oon sanonut, et ”jouluun 
mennessä alkaa selkiytyä”. Muutos on aina sellaista, ja sitten kun muutokseen 
liittyy erilaisia epäilyjä, epävarmuutta, vastarintaa, pelkoa omasta asemasta, 
ties mitä niin se ei ole omiaan tehostamaan. (Haastateltu A) 

Kokemusten välinen ristiriita voisi johtua siitä, että koska yhdistyneet korkeakoulut 
ovat olleet keskenään osittain hyvinkin erilaisia, on niissä siten myös toimittu eri 
käytäntöjen mukaisesti. Tästä johtuen organisaatioissa tehtävät muutokset toteutuvat 
erilaisina, ja luonnollisena seurauksena tästä on se, että toteutettavat muutokset myös 
koetaan erilaisina. Lisäksi organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka muutokset 
kussakin organisaatiossa otetaan vastaan. Aalto-yliopiston muutoksen yhteydessä on 
syytä huomata, että siinä on yhdistetty jo pitkään olemassa olleita organisaatioita, joilla 
jokaisella on ollut oma erityinen organisaatiokulttuurinsa. Organisaatioita 
yhdistettäessä johdon haastava tehtävä on saada yhdistetyt osat toimimaan yhdessä, ja 
pystyä luomaan uudelle organisaatiolle uusia yhteisiä toimintatapoja. Vähitellen 
organisaatiolle alkaa muodostua yhteistä historiaa, joka puolestaan muokkaa uutta 
organisaatiokulttuuria.  

Haastatellut kertovat heitä ärsyttäneen se, kuinka suuresti uuden yliopiston 
erinomaisuutta on korostettu. Erityisesti on ärsyttänyt retoriikka, jossa toistellaan 
Aallon olevan huippuyksikkö, jossa tehtaillaan loputtomasti innovaatioita. Kuitenkaan 
toistaiseksi haastateltavat eivät koe saaneensa uusia keinoja huipputason 
saavuttamiseen.  

Mutta ei se että kerrottiin, että tämmöinen Aalto-juttu tulee, nyt kaikki yhteen 
siihen, ja nyt sitten etsimään äkkiä yhteistä säveltä kauppatieteilijöiden ja 
taiteilijoiden kanssa, niin se oli… Vastaanotto oli aika nuiva. Koska 
tuommoisen asian kanssa voi elää, et okei, ne elää omaa elämäänsä ja me 
eletään omaa elämäämme, mutta ehkä se suurempi ongelma oli se suuri hype 
tästä, että nyt tehdään huippuyliopisto. Siis että ylhäältä sanellaan, että nyt 
tästä tulee huippuyksikkö. Ja nyt tulee innovaatioita, että siitä tuli näitä 
huippua ja innovaatiota ihan liian kanssa. Liikaa tyhjiä sanoja. Kauheasti 
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huhutaan että olisi jotain rahaa, mutta ei sitä rahaa ole vielä näkynyt. 
(Haastateltu T) 
 
Mutta vähän sellainen fiilis, että tämä on keskushallintorakentamisprojekti, 
jossa rekrytoidaan ihmisiä, ja sitten ne lähtevät ajamaan omaa agendaa. Ilman 
että olisi erityistä kiinnostusta kysyä kouluilta apua tai konsultointia. Eli tämä 
on ollut, en nyt sano, että se on suuri pettymys, mutta se on vaan frustroivaa 
silloin, kun systeemit eivät toimi niin kuin pitäisi. Tämä on ollut se suurin 
hankaluus. Tullut uusia systeemejä, jotka ei ihan toimi niin kun pitäisi, ja IT-
puolen asiat ovat ihan kamalia. Tämä migraatio, se on ollut ihan 
katastrofiprojekti. (Haastateltu F) 

Korkeakoulujen yhdistymisestä on haastattelujen perusteella koettu olleen jonkin 
verran haittaa. Haittaa yhdistymisestä on ollut haastateltujen mukaan siinä mielessä, 
että EU:n ja TEKES:n rahoittamiin hankkeisiin on kannattavampaa muodostaa 
tutkimusryhmä erillisistä organisaatioista. Haittaa olisi haastateltujen mukaan koitunut 
myös opiskelijoille. Muutosprosessin ollessa kesken, ovat opiskelijoiden mahdollisuudet 
opiskella toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa paradoksaalisesti huonontuneet. 
Samaan ongelmaan on aiemmin törmätty mm. Tanskan yliopistofuusioiden kohdalla. 
Korkeakoulujen ollessa erillisiä, oli olemassa selkeä joustavan opinto-oikeuden takaava 
järjestelmä, jonka puitteissa oli mahdollista opiskella muissa korkeakouluissa. 
Korkeakoulujen yhdistyttyä on JOO-oikeus luonnollisesti poistunut, koska enää ei ole 
kyse opinnoista toisessa yliopistossa. Uuteen yliopistoon ei vielä ole luotu järjestelmää, 
joka mahdollistaisi sujuvan opiskelun yliopiston muodostavien korkeakoulujen välillä 
toisin sanoen Aalto-yliopiston sisällä. 

Niin, ja se tietysti, mikä aika nopeasti huomattiin on se, että kun kaikkiin EU-
hakuihin ja Tekes-hakuihin halutaan aina konsortio, että siellä olisi kiva olla 
monta organisaatiota niin nyt yhtäkkiä, jos me vaikka haetaan, ruvetaan 
rakentaa konsortiota vaikka johonkin Tekes-hakuun niin ei meidän kannata 
ottaa tutkimusryhmää TKK:lta siihen mukaan, koska ne on samaa 
organisaatiota. Se on edelleen vaan Aalto-yliopisto, meidän kannattaa edelleen 
ottaa vaikka Tampereen yliopistosta joku porukka mukaan niin me saadaan 
toinen yliopisto siihen konsortioon. (Haastateltava G)  

Tässä oli melkein vitsi, viime keväällä yksi [korkeakoulun nimi] opiskelija olisi 
tullut meille ihan perustellusti, ottanut yhden kurssin. Se olisi meidän kannalta 
ollut ihan fiksua ottaa hänet siihen kurssille. Ja aikanaanhan JOO-opintojen 
puitteissa se olisi ollut ilman muuta selvää. Siihen oli selvä menetelmä kuinka 
se tapahtuu. Mutta kun tultiin Aaltoon, siihen ei ollut mitään mekanismia, että 
millä tavalla tämä. Oltiin samassa yliopistossa, mutta ei ollut mitään 
mekanismia, millä tavalla tämä olisi käytännössä järjestetty. Ja se torppaantui 
pelkästään  siihen,  että  puuttui  joku  pala  siitä  välistä.  Kyllä  me  olisi  otettu  se  
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ihan,  että  tule  vaan.  Mutta  se  ei  olisi  saanut  opintosuoritusta  siitä,  ja  se  oli  
jotenkin vähän vaikeaa. (Haastateltu K) 

3.3 HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN 

Aalto-yliopiston, jota alkuvaiheessa kutsuttiin myös innovaatioyliopistoksi, 
suunnitteluun ja yhdistymisen valmisteluun on alusta asti osallistunut yhdistyneiden 
korkeakoulujen ihmisiä. Rehtorit osallistuivat esimerkiksi yhdistymistä 
suunnitelleeseen niin sanottuun Sailaksen-ryhmään. Taideteollisen korkeakoulun 
silloisen rehtorin Yrjö Sotamaan kerrotaan lausuneen ensimmäisenä julkisesti idean 
korkeakoulujen yhdistymisestä. Korkeakoulujen henkilöstölle on tarjottu erilaisia 
osallistumismahdollisuuksia prosessin eri vaiheissa. Yhdistymistä suunniteltaessa 
annettiin henkilöstölle mahdollisuus osallistua suunnitteluun työryhmätyöskentelyn 
kautta. Nämä suunnitteluvaiheessa toimineet työryhmät mainitsee lähes jokainen 
haastatelluista. He kertovat työryhmiin osallistuneen yhteensä noin 500 henkilöä. 
Yleisesti voidaan todeta haastateltujen olleen hyvin tietoisia tarjolla olleista ja edelleen 
olemassa olevista tavoista osallistua muutosprosessiin.  

Haastatteluista käy ilmi, että henkilöstö on voinut osallistua, jos heillä on ollut siihen 
kiinnostusta ja halua. Jotkut haastatelluista ovatkin käyttäneet hyväksi mahdollisuuden 
osallistua ja antaa panoksensa yhdistymisen suunnitteluun, osa on puolestaan tehnyt 
tietoisen valinnan olla osallistumatta muutoksiin liittyviin toimiin. Osallistumisesta on 
koettu myös olevan ainakin se hyöty, että on sitä kautta tutustunut kahdessa muussa 
korkeakoulussa työskenteleviin ihmisiin.  

En ole ollut mukana työryhmässä suunnittelemassa, joka on seurausta omista 
valinnoista. Että totta kai on pyydelty, ja on ollut mahdollisuus mennä 
kaikennäköiseen, että koskaan ei ole tehty selväksi, että nyt pitäisi mennä, 
vaan pikemminkin ollaan kyselty kiinnostusta. (Haastateltu B)  

Mä olin kaikissa niissä muutosprosesseissa mukana ja osallistuin 
johtamiskoulutukseen ja meillä oli kaikki ne palaverit. Mähän tutustuin aika 
hyvin silloin ihmisiin. (Haastateltu P) 

Mä olin mukana työryhmässä jossa keskusteltiin hallinnon uudistamisesta. 
Miten se olikaan… Mutta referenssiryhmänä hallinnon uudistamiselle mutta se 
jotenkin sitten, just kun me päästiin vauhtiin niin sitten se jotenkin loppu. 
(Haastateltu V) 

K: Siis se työryhmäkö? 

No oli kai se olemassa joo […] Että kyllä me kommentointiinkin ja niitä 
kommentteja otettiin vastaan tietysti ja muuta. Mutta ei koskaan tullut 
yhteenvetoa siitä, mitä tapahtui. Että asiat vaan tapahtui jossakin muodossa. 
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Kyllä mä uskon, että niitä kommentteja luettiin, kun mä tiedän ketkä niitä oli 
lukemassa siellä. (Haastateltu V) 

Kuten edellisestä haastatteluotteesta voi todeta, ei työryhmätyöskentelyyn 
osallistuneella ole ihan selkeää käsitystä siitä, miten tai mihin ryhmän työn tuloksia on 
hyödynnetty. Hänellä on kuitenkin luottamusta sen suhteen, että ryhmän työtä on 
hyödynnetty. Toisen haastatellun kokemus on hieman erilainen. Hänen mielestään 
työryhmien työ ei ehkä sittenkään siirtynyt eteenpäin aivan niin kuin olisi pitänyt. 
Samalla hän kuitenkin toteaa, että tapahtunut virhe on huomattu, ja että se täytyy 
oikaista, jotta kuulluksi tuleminen toteutuu.  

Ja se oli hirveen systemaattista ja ihmiset oli motivoituneita ja siinä tapahtui 
yksi virhe. Sitten kun tämä varsinainen yliopisto alkoi ja sinne rekrytoitiin 
näitä johtajia ja sitten he rekrytoivat ne omat työryhmänsä tai omat ihmisensä 
täältä yliopistoista, sai koko ajan hakeutua, niin tuota, niiden valmistelevien 
työryhmien työ ei, ihan niin kun se ei olisi siirtynyt. Niin todettiin just siinä 
[nimi] kanssa, että siinäpä on tapahtunut tämmöinen virhe. Että ne täytyy ne 
aineistot käydä läpi ja ihmiset, jotka olivat mukana, niin niiden täytyy saada se 
kunnioitus ja arvo ja kuulluksi tuleminen, mikä ehkä jäi siinä. (Haastateltu R)  

Kirjallisuudessa on todettu, että ihminen sitoutuu helpommin asioihin, joiden 
valmisteluun on itse saanut osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisella tiedetään olevan 
sitouttava vaikutus myös siinä tapauksessa, vaikkei itselle mieluisin vaihtoehto 
toteutuisikaan. Osallistumisen ja vaikuttamisen merkityksessä on kysymys siitä, että 
mahdollisuus osallistua merkitsee kuulluksi ja kunnioitetuksi tulemista. Laaja-alaista 
osallistumista pidetään kannatettavana, koska sen ajatellaan lisäävän motivaatiota ja 
työtyytyväisyyttä. (Kykyri 2008, 150.) 

Siinä missä työryhmätyöskentelyä hyödynnettiin suunnitteluvaiheessa, on 
toteutusvaiheessa voinut osallistua verkkokeskustelun kautta. Tätä kanavaa on käytetty 
esimerkiksi kampuskeskustelun yhteydessä sekä uuden yliopiston arvoja, visiota ja 
missiota muodostettaessa. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että juuri näiden 
strategisesti merkittävien teemojen pohdintaan olisi tärkeää saada henkilöstö mukaan. 
Mikäli henkilöstö ei laajasti sitoudu organisaation arvoihin, on organisaation hankala 
toteuttaa missiotaan. Seuraavassa otteessa haastateltava kertookin, kuinka tärkeäksi 
laaja keskustelu on muodostunut. 

[…] Käytetyt nämä verkkotyökalut, että laajat työryhmät, jotka pohtivat näitä 
meidän arvoja ja visiota ja missiota, ne oli äärimmäisen arvokkaita, koska 
siellä käytiin paljon keskustelua siitä, että mikä tämän yliopiston sielu oikein 
on, minkälaista yliopistoa me ollaan rakentamassa. Ja sitä keskustelua 
tarvitaan mun mielestä vielä jonkin aikaa. Että sitä pitää aktiivisesti käydä. Et 
vaikka me ollaan ne arvot ja sun muut, saatu jo oikein painettuihin kansiinkin 
laitettua, niin se jalkauttamistyö, että mitä oikeasti tapahtuu ja toimimmeko 
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vaikka arvojen mukaan, on sitten kuitenkin se tärkeämpi puoli. (Haastateltu 
D) 

Haastatellut kertoivat melko samaan tapaan osallistumismahdollisuuksista, joita osa oli 
myös käyttänyt hyväkseen. Kysyttäessä vaikutusmahdollisuuksista, tuovat haastatellut 
esiin, että osallistumisella ja vaikuttamisella on ero. He kokevat kyllä voineensa 
halutessaan osallistua, mutta eivät vielä ole aivan vakuuttuneita siitä, onko 
osallistumisella ollut vaikutusta. Osa tuntuu vielä olevan odottavalla kannalla ja 
luottavainen sen suhteen, että heitä on kuunneltu.  

Vaikuttaahan voi yrittää sillä tavalla tietysti, kun on ollut näitä yhteisiä, sitten 
on tuonut esille tietyt asiat. Toinen asia on otetaanko siitä vaarin vai ei, ja 
sitten on ollut ihan mahdollista tavata henkilöstöjohtajaa ja muita. Ja ne 
kirjoittaa muistiin, se jää nähtäväksi kuunnellaanko.  Yksi asia on että 
tavataan, toinen asia onko sillä vaikutusta. Sen takia, että yksi tapahan hoitaa 
asioita on, ettei voi sanoa, ettei kuunneltaisiin, otetaan vastaan. Mutta sitten 
kun tehdään päätöksiä, niin sillä ei ole merkitystä, mutta sitä on vielä liian 
aikaista sanoa. Mä olen kokenut eri organisaatioissa molempia että, että, sen 
näkee vasta. Koska on monia asioita, joita ei vielä tiedä. (Haastateltu U) 

Toiset haastatelluista vaikuttavat puolestaan jo melko pettyneiltä, ja seuraavissa 
haastatteluotteissa tunnelma on huonompi. Ensimmäinen tuntuu ajattelevan hänelle 
jääneen kuuntelemattomuuden tunne, koska päätökset ovat viipyneet. Voidaan todeta, 
että hän on pettynyt, mutta samalla hän itse antaa syitä kokemukselleen. 
Jälkimmäisessä haastatteluotteessa puhuja kertoo hänelle jääneen vaikutelma, että 
nettikeskustelu on käynnistetty vain näön vuoksi, ettei päästäisi sanomaan, ettei 
henkilöstöltä ole kysytty heidän mielipidettään.  

Onhan tässä paljon Aallon siinä alkuvaiheessa, niin olihan näitä paljon 
tämmöisiä isoja tilaisuuksia, missä oli henkilöstöä laajasti paikalla ja asioista 
keskusteltiin. Jossain vaiheessa sitten tietysti, kun ne päätökset tulivat hitaasti, 
niin tuntui vaan, että no joo joo, tämä on sitä, että kuullaan, mutta ei 
kuunnella. (Haastateltu N)  

Ja sitten toinen asia, mikä tuli siitä nimikeskustelusta, että jos nyt sitä pitää 
vaihtaa, niin ei nyt missään nimessä tätä School of Economics, kun me ollaan 
Business School. Otetaan se Aalto University School of Business tai Business 
School, se olisi ollut hauska se Business School, niin sitten lopputulos oli se että 
me ollaan Aalto University School of Economics, se kaikista vähiten haluttu 
vaihtoehto. […] Tai siitä jää nyt sellainen käsitys, että tämä on päätetty jossain 
kabinetissa, ja sitten joku on ajatellut että ”no ei hitto et jengihän suuttuu ihan 
sikana jos tää nyt vaan tälleen ilmoitetaan, pistetäänpä nettikeskustelu tästä” 
ja sitten todettu vaan että no kiitos, ja se oli suunnilleen niin että se tuli 
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perjantai-iltapäivällä se viesti Intranettiin, ei suinkaan henkilökunnan 
sähköpostiin, jota spämmätään muuten kaikenlaisilla tiedotuksilla vaan 
Intraan, ja se loppu tiistaina se keskustelu, ja nyt oli sitten joku, että kesäkuun 
lopussa tulee tällainen kampuskeskustelu, webbikeskustelu, joka loppu sitten 
joskus elokuun puolivälissä. (Haastateltu B)  

Aalto-yliopiston suunnittelussa sekä myöhemmin toteutusvaiheessa käytetyt 
osallistamiskeinot ja tarjotut osallistumismahdollisuudet on haastateltujen keskuudessa 
tunnistettu ja yleisesti ottaen vaikuttaisi siltä, että ne on sinänsä koettu hyviksi. Hyvänä 
pidettiin sitä, että osallistumishalukkuutta on kyselty ja tarjottu mahdollisuuksia 
osallistua sen sijaan, että olisi voimakkaasti annettu ymmärtää osallistumisen olevan 
suotavaa. Suoranaiseksi virheeksi mainittiin se, ettei ison työn tehneiden työryhmien 
työtä oltu siirretty yhdistymisvaiheessa eteenpäin eikä näin ollen ehkä hyödynnetty 
parhaalla mahdollisella tavalla. Työryhmiin osallistuneille ei myöskään ollut välittynyt 
tietoa siitä, kuinka heidän työnsä tuloksia oli käytetty. Haastatteluissa selvisi myös, että 
tämä oli havaittu, ja että sitä oltiin oikomassa. Suuremmalta ongelmalta vaikuttaisi se, 
että osa haastatelluista kokevat vaikutusmahdollisuudet näennäisiksi. Heidän 
mukaansa henkilöstölle annetaan tilaisuuksia osallistua, mutta todellisuudessa ei 
kuitenkaan oltaisi kiinnostuneita henkilöstön mielipiteistä.  

Mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys on, mistä tällainen kokemus johtuu? Jos ajatellaan 
esimerkiksi edellä olevaa otetta, jossa haastateltu kertoo nimikeskustelusta, voisiko 
kokemusta selittää itselle epämieluisella lopputuloksella? Aiemmin kuitenkin todettiin 
kirjallisuudesta löytyvän viitteitä siitä, että osallistumisella itsessään olisi sitouttava 
vaikutus, vaikkei itselle mieleinen vaihtoehto toteutuisikaan. Tähän kysymykseen 
palataan raportissa myöhemmin. Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan 
muutosprosessiin liittyvää viestintää. 

3.4 MUUTOSVIESTINTÄ JA MUUTTUNUT VIESTINTÄ 

Käynnissä olevasta muutoksesta sekä tulevista uudistuksista on tiedotettu eri kanavien 
kautta. Tietoa on jaettu yliopiston uuden intranetin kautta, sähköpostitse sekä 
viikkotiedotteen avulla. Lisäksi on järjestetty useita infotilaisuuksia eri teemoista ja 
myös eri tavoin, esimerkiksi osa haastatelluista mainitsi Aallon-aamukahvit. 
Haastatellut myös kertovat, kuinka johto on sisäistänyt viestinnän ja tiedon välityksen 
merkityksen muutosprosesseissa. Käytetyt, uudet viestintätavat vaikuttavat johdon 
mielestä toimineen odotuksien mukaisesti ja niillä on saatu luotua toivottua 
luottamuksen ilmapiiriä. 

Meidän iso haaste on just se, että miten me viestitään näitä asioita niin, että 
kuva henkilöstölle olisi oikea. Ja me ollaan itse asiassa johtamisjärjestelmää 
kehittämällä yritetty sitä hallita esimerkiksi sillä, että me ollaan kehitetty 
Aalto Leaders Dialogue – malli, jossa laitosjohtajat keskustelee suoraan johdon 
kanssa näistä aktuelleista asioista, ja sitten niitä pyydetään viemään sitä 
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viestiä eteenpäin ja keskustelemaan. Ajatus on, että etäisyys viestin antajan ja 
saajan välillä on mahdollisimman lyhyt, niin se olisi mahdollisimman oikea. Ja 
sitten toisaalta taas, me ollaan pyydetty palautetta, että kun laitosjohtajat on 
lähetetty jonkun materiaalin kanssa laitokselle, että he sitten kirjaisivat sen, 
mitä siellä tuli esille. Ja tämä ainakin toimi tosi hyvin meidän strategiatyön 
yhteydessä, me saatiin sieltä hyviä ideoita, ja henkilöstö oli tosi onnellisia kun 
ne huomasi että jotkut niitten ideoista oli joutunut sinne strategiaan, he 
näkivät tavallaan, siitä syntyy luottamusta että tämä on organisaatio, jossa 
oikeasti kuunnellaan. (Haastateltu S) 

Tällä tavalla ikään kuin vahvistamalla sitä johtajien, oli ne sitten akateemisia 
tai palvelupuolella, roolia tässä muutosviestinnässä, ja sitouttamalla heitä 
ikään kun mukaan tähän prosessiin vahvasti, haettiin isompaa, suurempaa 
turvallisuutta. Että se lähiesimies ei sanoisi ensimmäisenä, että ”en minä tiedä 
mitä ne siellä Lämpömiehenkujalla suunnittelee”, vaan että ”no niillä näyttäisi 
olevan tällainen”. Että tulisi positiivinen tulokulma siihen, siihen koko 
muutosprosessiin, ja se välittyisi myönteisesti. (Haastateltu D) 

Osa henkilöstöstä onkin havainnut, että viestintään on panostettu käynnissä olevan 
muutoksen yhteydessä. Erityisen hyvin tuntuu kuulijansa saavuttaneen muutokseen 
sisällöllisesti liittyvät viestit. Jälkimmäisestä haastatteluotteesta tulee esiin viestimisen 
vaikeus vastaanottajan taholla, mikäli viesti on kuulijalle jollain tavalla epämiellyttävä, 
sitä ei ole niin helppoa ottaa vastaan. 

Tiedotus meneillään olevasta muutoksesta niin on lisääntynyt kyllä selvästi. 
(Haastateltu O) 

Mutta että kyllä, sanotaan et aika hyvin on Aallon tasolta ja [nimi] johdon 
tasolta nyt kommunikoitu sitä, että jatkossa tutkimustuloksilla on isompi tai 
sillä tutkimussaavutuksella on isompi paino siinä, miten yksiköitä ja 
toivottavasti ehkä jonain päivänä myös henkilöitä palkitaan ja tässä ja että 
siinä ei nyt sitten selitykset auta niin on kommunikoitu ja semmoisen asian 
kommunikoiminen ihmiselle, joka ei sitä pidä kauhean tärkeänä niin se on 
tietysti pikkusen shokki, mutta kyllä mä luulen että tässä on nyt tulospaine 
vähän kasvanut, ainakin koko[korkeakoulun] tasolla että ehkä jotkut yksiköt 
on ollut jo vähän enemmän orientoituneita siihen suuntaan. (Haastateltu B)  

Erilaisia viestintäkeinoja on käytetty monipuolisesti hyväksi, ja osittain näin onnistuttu 
saamaan haluttua viestiä eteenpäin. Toisenlaiset kokemukset muutosviestinnästä 
muodostavat kuitenkin haastatteluaineistossa enemmistön. Haastatellut ovat 
odottaneet tiedotustilaisuutta, ja toivoneet saavansa viimein oikeaa tietoa. He ovat 
kuitenkin pettyneet, koska tilaisuudessa ei saatukaan kaivattua lisätietoa. Erityisesti 
tyytymättömyyttä herättää se, ettei tiedotustilaisuuksissa ole annettu vastauksia 
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henkilöstöä eniten kiinnostaviin asioihin. Seuraavista haastatteluotteista 
ensimmäisessä haastateltava tuo esiin myös sen seikan, että henkilöstö olisi kaivannut 
erityisesti todellista tietoa tulevasta yhdistymisestä ja sen vaikutuksista epävirallisten 
huhujen ja käytäväkeskustelujen tilalle.  

Otteen perustella voi olettaa, että kyseinen tiedotustilaisuus on järjestetty 
huomattavasti ennen varsinaista yhdistymistä, jolloin moni asia on vielä ollut auki. 
Tilanne vaikuttaisi tuntuvan epämiellyttävältä korkeakouluissa toimivan johdon osalta, 
koska he eivät pysty antamaan vastauksia heille esitettyihin kysymyksiin, eivätkä näin 
ollen myöskään lievittämään epätietoisuutta. Osittain viestit on koettu myös 
ristiriitaisiksi, ja tästä johtuen on syntynyt epävarmuutta siitä, kuinka asiat 
todellisuudessa ovat. Ristiriitaiseksi koettu viestintä näyttäisi vaikuttaneen myös siihen, 
kuinka luottavaisesti muutoksen mukanaan tuomiin myönteisiin asioihin suhtaudutaan. 

Järjestettiin tällaisia infotilaisuuksia, joissa henkilökunnalla oli mahdollisuus 
kysellä, ja ne tuntu kauhean hyvältä idealta, että joo et nyt saa sitten vähän 
tietoa ettei vaan sitä käytävähuhuilua ja muuta vastaavaa ja sitten kun ne oli 
informaatiosisällöltänsä aika heikkoja ja heräsi kipeitä kysymyksiä erinäisistä 
asioista […] kun jokaiseen kysymykseen aina [korkeakoulun] rehtori vastasi 
että ”tämä on erittäin hyvä kysymys johon minä en osaa vastata, tähän säätiön 
hallitus ottaa kantaa aikanaan”, ja kun säätiön hallitus ei ole vieläkään 
ottanut kantaa mihinkään näistä kysymyksistä (Haastateltu Q) 

Että se jää roikkumaan ja roikkumaan, ja jos mä en pysty vastaamaan, kun 
muut tietysti vastaa niin sanotusti mun yläpuolelta niin sehän on vähän 
hankala tilanne mun mielestä. (Haastateltu U)   

Kommunikaatio on ollut tosi hämärää ja on lupailtu paljon, toteutettu vähän 
ehkä tai toteutettu ehkä just sen verran mitä nyt on ollut mahdollista, mutta 
vähän  se  on  ollut  koko  prosessin  läpi  se  kommunikaatio  sen  verran  heikkoa,  
että siitä jää sellainen itselle, kun itse kaipaa että jossain rehtorin 
keskustelutilaisuudessa. Että nyt mulle kerrotaan asioita jotka mua 
kiinnostaisi, että siellä ei kerrotakaan mitään tai kerrotaan jotain asioita jotka 
sitten kaikki, tai mikään ei toteudukaan. Kun  sanotaan yhtä ja sanotaan toista 
niin sitten on vaikea tässä itse päätellä että miten asiat nyt sitten on oikeasti 
tai ei tehdäkään silloin kun sanotaan että tehdään, niin sitten on myös kaikkiin 
niihin hyviin lupauksiin kohdistuu hieman sellainen, niihin hyviin tavoitteisiin 
ja kaikkeen mitä ollaan lupailtu ja puhuttu että tulee niin niihin kohdistuu 
sellainen epäilyksen varjo, että onko tämäkin vaan yks niistä jutuista joita 
sanottiin muttei sitten toteudukaan vai onko tämä oikeasti toteutumassa, niin 
ehkä se on sellainen mitä sitten saattaa hieman ahdistaa tässä välillä. 
(Haastateltu B)  



26 

 

Tiedotustilaisuuksien lisäksi tietoa on välitetty yliopiston intranetin, Aalto-insiden, 
kautta, jonka kaikki haastatellut mainitsevat yhdeksi viestintäkanavaksi. Alto-insidea ei 
kuitenkaan pidetä parhaana mahdollisena kanavana tiedonvälityksen kannalta. 
Useampi haastateltava tuo esiin järjestelmässä olevia heikkouksia, kuten sivujen liian 
hitaan avautumisen ja sekavuuden. Samalla kuitenkin kiitellään siellä olevan runsaasti 
kaikkea tietoa saatavilla, ongelmana on se, että tietoa niin paljon ettei tarvittavan tiedon 
löytäminen ole kovin helppoa.  

Siinä on sellainen ongelma että siellä on ihan liikaa tietoa, sieltä on hyvin 
vaikea löytää sitä olennaista. Koska siitä on tehty portaalityyppinen ratkaisu, 
jossa kaikki voi valita sitä sun tätä mutta se ei ole semmoinen, josta pystyisi 
katsomaan, että aha, tuommoinen asia on tärkeä nyt. Ihmisiä on yritetty 
ohjata, että menkää insideen, sieltä saatte tiedon, jos pystytte löytämään. Noin 
niin kun periaatteessa[tieto] on ollut siellä. Mutta käytännössä, tieto on sitten 
jäänyt sinne. (Haastateltu T) 

Mun mielestä vähän sekava. Se ei ole semmoinen verkkosuunnittelun paras 
tuote, mun mielestä. Mutta onhan siellä kyllä materiaalia että on se 
kiitettävää, että sinne tungetaan kaikkea materiaalia. Ja mun mielestä 
kuuluukin tunkea, niin kun mä sanoin, että kun tämä on, periaatteessa osittain 
tällä on julkishallinnollinen funktio. Niin, ei me voida ruveta piilottelee 
kokouspöytäkirjoja ja tällaisia. (Haastateltu V) 

Keskusteltaessa tiedonsaannista haastateltavien kanssa, tuovat he esiin muutoksiin 
tyypillisesti liittyvän epävarmuuden. Lisäksi haastateltuja tuntuu vaivaavan 
suoranainen tiedon puute. Haastateltujen voidaan todeta olevan tietoisia eri 
tiedonvälityskanavista, mutta niiden välityksellä saatu tieto ei ole riittänyt 
tyydyttämään kaikkien tiedon tarvetta. Tiedon puute koskee pienempiä ja suurempia 
asioita. 

On siis aina välillä jotain tiedotustilaisuuksia, mutta eihän esimerkiksi tällä 
hetkellä täällä kukaan tunnu tarkkaan tietävän milloin meille tulee nämä 
aalto.fi -sähköpostiosoitteet. Siis tavallaan pieniä semmosia käytännön 
esimerkkejä että joo joo, tulee, meidän käyntikorteissa on aalto.fi, mutta ne ei 
toimi. Koska kaikki tämmöinen kuitenkin tavallaan se vaan pönkittää sitä, että 
ollaan edelleen [korkeakoulun nimi]laisia. Jos meidän sähköpostiosoite on 
[nimi].fi, niin kuin se on aina ollut. (Haastateltu W) 

No kyllä vois musta semmoinen, että tästä henkilöstön asemasta, mikä se 
suunnitelma on, miten tulevaisuudessa, miten se homma jatkuu niin, 
semmoisiakin tilaisuuksia missä olisi nimenomaan, missä ei puhuttaisi 
ollenkaan siitä tenure trackista vaan keskityttäisiin siihen muuhun 
henkilökuntaan. (Haastateltu V)   
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Jossain määrin haastateltavien keskuudessa on koettu ongelmaksi se, että 
tiedotustilaisuuksia on järjestetty kaukana omasta korkeakoulusta, eikä matkaamiseen 
ole haluttu käyttää aikaa. Yliopiston kampuksen sijaitseminen hajallaan ja kaukana 
toisistaan tuntuu haittaavan yhteisiin tilaisuuksiin osallistumista. Seuraavan 
haastatteluotteen loppuosassa sekä toisessa otteessa tulee esille tiedottamisessa ja 
viestinnässä tapahtunut muutos. Seuraavista kommenteista käy ilmi, että tiedottamisen 
koetaan muuttuneen niukemmaksi entiseen verrattuna, eikä sitä enää pidetä niin 
avoimena. Tämä muutos ei liity muutosviestintään, vaan viestinnässä tapahtuneeseen 
muutokseen.  

 kyllähän tuo intra pyörii jollainlailla, jos sitä jaksaa lukea. Ja sitten tietysti 
meillä on, tämmöistä kahvipöytäkeskustelujen kautta pyörii aika paljon, ja 
sitten, kyllä mä olen jossain näissä infotilaisuuksissa käynyt, mutta jos se on 
Otaniemessä, niin en mä sinne lähde kyllä, että se on kyllä liian iso ponnistus 
uhrata puoli päivää sen takia, että menee sinne. Että en mä sitä informaation 
kulkua sillain moiti, vaikka ainahan sitä voi sanoa, että infoa pitää olla lisää ja 
lisää, ja kyllä sitä varmaan olisi ollut saatavilla, mutta sitten sitä semmoista 
infoa, mitä haluaisi tai tarvitsisi, niin se on varmaan sitten sitä semmoista, 
mitä ei kerrota, että sitä ei kerta kaikkiaan saa mistään, että jos täällä 
tavallaan aikanaan on kuitenkin totuttu semmoisen tiettyyn, aika avoimeen, 
koska tämä on ollut tämmöistä kollegiaalista tavallaan tämä hallinto että sä 
tunnet niitä ihmisiä ja ne istuu tässä lähellä ja näin poispäin. (Haastateltu Q) 

[…] Ja siinä mylläkässä helposti käy näin, kun sieltä tulee uutta ihmistä. Koko 
johto on aika paljon uutta, he eivät tunne organisaatiota, ja sitten 
[korkeakoulun  nimi]  on  edustanut  yksi  henkilö,  […]  että  siinä  helposti  sitten  
käy näin, että Aallon johdosta otetaan yhteyttä mun alaisiin ilman, että mä 
tiedän mitään. Mä olen pari kertaa puuttunut siihen, että ei mulla sinänsä sitä 
vastaan mitään ole, mutta pitää mennä jonkun käskytysjärjestelmän läpi. 
(Haastateltu A) 

Uudessa Aalto-yliopistossa ei enää noudateta samanlaisia viestintätapoja kuin 
vanhoissa korkeakouluissa, ja organisaatio on muuttunut niin rakenteeltaan kuin 
kooltaankin. Ensimmäisessä otteessa haastateltava puhuu ”kollegiaalisesta hallinnosta” 
ja jälkimmäisessä ”käskytysjärjestelmästä”. Tämän raportin alkupuolella todettiin, että 
Aalto-yliopistoa on lähetty rakentamaan johtamisjärjestelmää uudistamalla ja 
organisaatiorakennetta muuttamalla. Näistä muutoksista on seurannut se, ettei uudessa 
yliopistossa enää ole kollegiaalista hallintoa eikä samanlaista johtamisjärjestelmää kuin 
ennen. Erityisesti johtamisjärjestelmän muuttaminen on vaikuttanut viestintälinjoihin, 
kun muutoksen yhteydessä siirryttiin selkeiden esimies-alaissuhteiden 
linjaorganisaatiosta matriisiorganisaatioon, jossa jokaisella on useampia esimiehiä. 
Vanhan korkeakoulun päälle on lisäksi rakennettu kokonaan uusi hallinnollinen taso.  
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Rakenteita muuttamalla on samalla muutettu sitä, kuinka korkeakoulujen eri osat 
liittyvät toisiinsa. Aiemmin yhteydet ovat olleet selvät, mutta nyt uudessa 
organisatorisessa tilanteessa ja uuden johtamisjärjestelmän myötä muuttuneista 
johtamiskäytännöistä on seurannut hämmennystä. Vanhassa tilanteessa kunkin 
organisaation eri osien väliset vuorovaikutusketjut olivat selvillä, ihmiset tiesivät, millä 
tavalla vuorovaikutus kunkin osan välillä toimii. Kun rakenteita on muutettu ja luotu 
uudenlainen johtamisjärjestelmä, on vanhat vuorovaikutusketjut katkaistu. 
Vuorovaikutusketjujen katkaiseminen vaikuttaa kokemukseen siitä, kuinka hyvin tai 
huonosti saa tietoa uudessa organisatorisessa tilanteessa. Vuorovaikutus ei enää toimi 
samoin kuin vanhassa mallissa, ja uudet pysyvämmät ketjut voivat muodostua vasta 
rakenteen valmistuttua. Tämänkin jälkeen kestää oman aikansa ennen kuin 
organisaation jäsenille muodostuu käsitys uusista vuorovaikutusketjuista ja niiden 
toiminnasta. Tieto ei enää kulje samoja polkuja pitkin, eivätkä asiat hoidu samalla 
tavalla samojen ihmisten kanssa. Ihmisten täytyy ensin jollain lailla sopeutua uuteen 
tilanteeseen, ennen kuin he kykenevät löytämään uudet väylät.  

Mehän olemme nyt myös tehneet niin, että koska hallitus on kokonaan 
ulkopuolinen, niin rehtorin johtoryhmässä meillä on henkilöstöjärjestöjen ja 
ylioppilaskunnan edustajat, että he pääsevät vaikuttamaan asioihin jo ennen 
kuin  ne  viedään  hallitukseen.  Ja  se  on,  ainakin  nyt  kuulostaa  siltä,  että  se  on  
koettu hyväksi tavaksi.(Haastateltava D) 

3.5 JOHTAMISEN KULTTUURISSA JA ILMAPIIRISSÄ KOETUT MUUTOKSET 

Kysymys johtamiskulttuurin muutoksesta sai haastateltavat puhumaan vuolaasti. 
Lähtökohtaisesti johtamisjärjestelmän muuttamista ja vanhasta luopumista pidettiin 
hyvänä. Hyväksi koettiin esimerkiksi se, että uusi malli mahdollistaa paremmin 
strategisen johtamisen ja vahvistaa päätöksentekoa. Haastatteluissa ei esiintynyt 
toiveita palata vanhaan järjestelmään, vaikkei kaikkeen oltukaan tyytyväisiä. Uutta 
johtoa, ja sen tapaa toteuttaa muutoksia kritisoitiin osittain melko rankasti. Toisaalta 
moni haastateltavista osoitti ymmärtävänsä käynnissä olevan muutoksen laajuuden ja 
siitä seuraavat haasteet.  

Ja toinen iso juttu, joka mun mielestä nyt tässä Aallon mukana on tullut, niin 
on se, että nythän tätä toimintaa mietitään sillain kuin sitä oikeasti pitäisi 
miettiäkin. Että yliopistolla on strategia ja tiedekunnat tekevät sitten sen 
strategian pohjalta tämän oman toimintasuunnitelmansa. Ja miettivät, että 
mitkä ovat ne toimenpiteet, mitä tiedekunnassa pitäisi tehdä, ja jatkossa 
varmaan entistä enemmän, strategia määrää sen, mitä tehdään ja sitten 
mietitään että millä resursseilla se tehdään että kuinka paljon se maksaa ja 
ketä ihmisiä siihen tarvitaan. Että se budjetointi, muuttuu sillä lailla aidoksi. 
(Haastateltu N) 
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Joo siis johdolla on nyt kun johto on valittu sillä tavalla kuin se on, niin sillä on 
tietysti enemmän tahtoa. Ja tämäkin näkyy nimenomaan näissä nimityksissä ja 
kaikissa muissakin päätöksissä joita tehdään. (Haastateltu V) 

Koska siis monissa kansainvälisissä yliopistoissahan se toimii näin päin, mutta 
siinä on just se tavallaan se hieno tasapaino, että millä tavoin sitten 
tämmöisessä järjestelmässä sen organisaation tahtotilat ja ajatukset otetaan 
siinä prosessissa huomioon. Että se on kanssa tämmöinen hieno balanssi, että 
kaikki järjestelmät voivat toimia hyvin tai huonosti, ja nyt me emme vielä 
tiedä. Siis se on ihan sama juttu mun mielestä kun tässä, että nämä voi nyt, että 
se luottamus näissä kummissakin, niin se tulee sitten sen kautta, kuinka se 
oikeasti toimii ja me ollaan nyt juuri sen alussa. (Haastateltu E) 

Haastatellut tuovat esiin myös johtamiseen liittyviin kysymyksiin antamissaan 
vastauksissa johdon taholta tulevien viestien epäselvyyden. Haastatellut ovat 
epätietoisia sen suhteen, voiko viesteihin tulevaisuudessa luottaa, kun aiemmin on jo 
toimittu sanojen vastaisesti. Osassa haastateltuja tämä on herättänyt hämmennystä ja 
jopa närkästystä. Useampi mainitsee konkreettisena esimerkkinä toteutetun 
tutkimuksen laadun arvioinnin ja sen perusteella toteutetun rahanjaon.  

Se kun joku aika sitten oli tämä tutkimuksen laadun arviointi, siitä sanottiin, 
että tätä ei käytetä rahan jakoon, mutta sitten sitä käytettiin kuitenkin. Ja niin 
yksioikoisesti, että vaan pantiin laitokset numerolla ykkösestä vitoseen. Jos sait 
vitosen, niin sitten sait rahaa, jos et saanut vitosta, niin et saanut rahaa, ei 
mitään muuta, se on vaan niin kuin näin. Kun opetuksesta kysytään, että 
käytetäänkö tätä samalla tavalla, niin voi olla että käytetään, voi olla että ei. 
Että se tästä läpinäkyvyydestä sitten. ( Haastateltu Q) 

Mutta samalla annettiin viestiä, että tämän tutkimuksen arvioinnin ei ole 
tarkoitus vaikuttaa resurssien jakoon. Kuitenkin se on vaikuttanut, niin se on 
aiheuttanut, se viestii taas sellaista, että ”mitäs tämä nyt olikaan?”. Kun siinä 
todettiin, että halutaan arvioida ja sitten tukea. (Haastateltu A) 

Viestintä on koettu epäselväksi muun muassa siksi, että viestit ovat osittain olleet 
keskenään ristiriitaisia. Viestien vaihtuva sisältö on koettu hämmentäväksi, koska se 
johtaa epäselvään tilanteeseen, jossa ei tiedetä kuinka tulisi toimia. Osalle näyttäisi 
muodostuneen käsitys, ettei johto itsekään ole selvillä kaikista asioista, jolloin tietoa ei 
luonnollisesti ole mahdollista jakaa. Osa kokee myös jääneensä vaille vastauksia, mikä 
on hankaloittanut heidän omaa työtään, kun eivät ole voineet itse jakaa tietoa sitä 
kaipaaville alaisilleen.  

Lokakuussa pitäisi tehdä päätös, ja dekaani valita ja kaikki nämä [naurahtaa], 
niin  kesäkuussa  siellä  puhuttiin  […]  siitä,  hän  vielä  sanoi  mulle,  että  ”mieti  
laiturilla sitä nimeä” ja hän on valmis tulemaan mukaan. Sitten mä lähetin vaan 
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sähköpostin, […] että jos mä järjestän nyt elokuussa kokouksen pohditaan sen 
tiedekunnan nimeä, niin koska sopisi? Niin sieltä tulikin viesti että on liian 
aikaista nyt vielä pohtia sitä. No se oli vastoin sitä mitä me oltiin just puhuttu. 
Ja mulle se jätti niin kuin että mitähän mä oikein tässä nyt sitten, joko mä olen 
ymmärtänyt jonkun asian ihan väärin, mutta kommunikaation pitäisi olla 
selkeätä. (Haastateltu A) 

Että samalla kun sitten kysyy ylemmältä tasolta, niin moneen asiaan ei ole 
vastauksia vielä tai ei anneta vastauksia, että ehkei sielläkään tiedetä. Ja se 
tietysti hankaloittaa siinä mielessä, että sitten alaiset elävät myös 
epävarmuudessa ja niillekään ei voi antaa vastauksia. (Haastateltu U) 

Vaikka haastatellut eivät esittäneet toiveita palata vanhaan, he toivovat, ettei kaikkea 
muutettaisi vain muuttamisen vuoksi. Toimimattomia kokonaisuuksia on syytä uusia, 
mutta hyväksi todetuista ja toimivista osista ei haluta luopua. Haastatteluista kävi ilmi, 
että uusi johto ja sen toiminta saatetaan kokea uhkaavaksi nimenomaan siten, että se 
haluaisi hävittää olemassa olevat hyvät käytännöt. Hyvänä pidettiin sitä, että uusi johto 
on ottanut yhteyttä ja käynyt keskustelemassa vanhojen toimijoiden kanssa. Ainakin 
osalla haastatelluista vaikuttaisi vielä olevan luottamusta jäljellä siihen, että 
muutosvaiheen ongelmista päästään ajan kuluessa eroon.  

Meillä taas on niin loistavat ihmiset töissä, pienillä resursseilla tehdään 
hirveästi, niin meillä ihmiset sanoo että jos meidän kansainvälisesti 
laadukkaiksi todettuihin prosesseihin tullaan Lämpömiehenkujan taholta 
koskemaan, niin he eroaa. He lähtevät. Tuossa sanoi yksi, vielä muutama viikko 
sitten, että jos meidän tapaan tehdä töitä tullaan koskemaan, niin… Hän oli jo 
katsellut yhtä työpaikkaa. (Haastateltu I) 

Mä toivon että se on mietitty, ettei me jouduta uudelleen käynnistämään 
asioita, jotka pelaa, mutta kyllä nämä henkilöt niin kuin talousjohtaja ja 
tietohallintojohtaja ne on kumpikin käynyt tässä, me on juteltu ja mä olen 
kertonut niille mitkä on ongelmat ja mitä tämä organisaatio tarvitsee, että 
nämä loksahtaisi paikalleen, ja mulla on luottamus että ne lähtee pelaa hyvin, 
mutta se vie aikansa. (Haastateltu A) 

Haastatellut toivat esiin, että päätöksiä on saanut joskus odottaa liian kauan tai sitten 
niitä on muutettu nopeassa tahdissa. Tästäkin on aiheutunut epätietoisuutta, kun on 
epäselvää, mitkä päätökset ovat voimassa. Haastatteluiden perusteella ei kuitenkaan 
selvinnyt, onko ongelman syynä se, ettei päätöksiä tosiasiassa ole tehty vai onko 
taustalla viestinnässä olevat ongelmat. Tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että 
ylimmän johdon kykyä tehdä päätöksiä ja ylipäätään johtaa muutosta tässä vaativassa 
tilanteessa epäillään. Tämä tulee esiin osittain voimakkaanakin kritiikkinä yliopiston 
hallitusta ja rehtoria kohtaan. Muutosprosessissa olemisesta johtuva henkisesti raskas 



31 

 

jatkuva epävarmuuden tila näkyy myös joidenkin haastateltujen vahvan johtajan 
kaipuussa.  

Mutta aina ei ole ihan tiennyt, että mitkä nyt on tällä hetkellä voimassa olevat 
linjaukset ja päätökset, ja jos ne muuttuvat niin, mikä nyt sitten on muuttunut 
ja milloin. Että sekin on tämmöinen tilanne. (Haastateltu L)  

Mutta kyllä sen näkee että meidän rehtorikunta… ei sillä ole 
johtamiskokemusta. Sen aistii. Sen takia pelätään tehdä päätöksiä, ja joissakin 
tapauksissa on parempi tehdä päätöksiä ja peruu niitä vaikka kuin olla 
tekemättä. (Haastateltu A) 

Haastatteluista käy selvästi ilmi, että muutosprosessi on ollut raskas ja pitkä. 
Keskusteluissa esiintyy kaipuu selvästä suunnasta. Kokemus vallan tyhjiöstä on saattanut 
muodostaa haastatelluille kokemuksen siitä, ettei mikään muutukaan. Henkilöstön 
voidaan sanoa tuntevan olevansa osittain tuuliajolla. 

Ja nythän se näyttäisi siltä, että juu eiköhän tämä nyt jatku ihan samalla 
tavalla kun ennenkin tämä toiminta. Sitten hiljakseen tässä kai johonkin 
ajaudutaan mutta että se on sitten epäselvää että minne. (Haastateltu G) 

Kenellä se ruori on kädessä ja koska. (Haastateltu B) 
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4 YHDISTYMISEN VAIKUTUKSET TYÖHÖN 

Vuoden 2010 alussa toteutunut kolme korkeakoulua yhdistänyt fuusio ei vielä ollut 
laajasti vaikuttanut koko henkilöstön työhön. Vahvimmin fuusion vaikutukset tuntuivat 
hallintohenkilöstön työssä sekä korkeakoulujen entisten rehtoreiden, nykyisten 
johtavien dekaanien työssä. Viimeksi mainittujen arjessa yhdistyminen näkyy töiden 
vähentymisenä osan töistä siirryttyä yliopiston rehtorille. Tätä muutosta pidetään 
hyvänä, koska nykyisessä tilanteessa on mahdollisuus keskittyä täysin substanssin 
johtamiseen. Hallintohenkilöstön työssä fuusion vaikutukset tuntuvat voimakkaimmin 
siksi, että uuden organisaation rakentaminen on aloitettu uuden palveluorganisaation 
luomisesta. Käytännössä tämä on tarkoittanut korkeakoulujen hallintoyksiköiden 
purkamista, sekä näiden toimien uudelleen organisoimista. Aalto-yliopiston 
palveluorganisaatiota on lähdetty rakentamaan kokonaan uudella tavalla.  
Korkeakoulujen vanhoja hallinto-osastoja on pikkuhiljaa purettu ja uusiin tehtäviin on 
haettu ja nimitetty ihmisiä. Lisäksi uudelle Aalto-tasolle on rekrytoitu runsaasti 
henkilöitä, viimeisimmät vasta toukokuussa 2010. 

No siis, me ollaan tehty sitä ylhäältä alaspäin, eli tavallaan me tehdään 
kokonaisuutta, niin ne viimeiset yksityiskohdat ei ole missään vielä valmiita. Ei 
missään korkeakoulussa eikä missään organisaatiossa, koska se on vielä 
kesken, mutta meillä on tarkoitus saada se kyllä toimintakuntoon nyt. Itse 
asiassa me oltiin luvattu syyskuun loppuun mennessä, siihen, ei ihan siihen 
päästä mutta varmaan lokakuun loppuun, aivan varmasti vuoden loppuun 
mennessä niin me ollaan käyty tämä läpi. (Haastateltu S) 

Seuraavassa muutosvaiheessa, joka haastatteluajankohtana oli juuri käynnistymässä, on 
tarkoitus jatkaa palveluorganisaation rakentamista laitostasolla. Laitoksilla toimivien 
sihteerien työnkuva tulee muuttumaan, kun heistä muutoksen myötä tehdään 
syväosaajia. Toimintojen uudelleen organisointi on siis toteutettu vaiheittain, mikä 
saattaa selittää osaltaan henkilöstön kokemaa epävarmuutta. Vaiheittaisuus on 
todennäköisesti vaikeuttanut kokonaisuuden hahmottamista, joka muutostilanteissa 
yleensäkin on haastavaa.  Kyseessä olevassa muutosprosessissa kokonaisuuden 
hahmottamista on vaikeuttanut entisestään se, että muutosta on toteutettu 
yhtäaikaisesti kolmessa eri korkeakoulussa, jotka vielä sijaitsevat fyysisesti verrattain 
etäällä toisillaan.  

Osalle haastatelluista ei vielä haastatteluhetkellä ollut selvinnyt, tuleeko heidän vielä 
hakea uutta tehtävää vai ei. Epäselvää tuntui olevan myös se, milloin mikäkin tehtävä 
tulee hakuun, mikä myös osaltaan oli vaikeuttanut päätöksentekoa oman työnhakunsa 
suhteen. Samalla hallintohenkilöstöä on kannustettu seuraamaan auki tulevia tehtäviä, 
sekä kehotettu olemaan kiinnostunut myös muissa kuin nykyisessä korkeakoulussa 
auki olevista paikoista. Haastatellut kokevat epäselvän tilanteen aiheuttaneen 
epävarmuutta, siitäkin huolimatta, että he ovat kyllä sisäistäneet sen, ettei kukaan tule 
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menettämään työpaikkaansa. Tämä ei kuitenkaan tunnu olevan riittävä tieto, vaan 
haluttaisiin tarkemmin tietää oman työn kohtalo ja oma tulevaisuus uudessa 
organisaatiossa.  

Termiä käytettiin, että me olemme moniosaajia, ja nyt meistä tehdään 
syväosaajia. Tulee tämä talouspuoli, käytetään nyt vaikka sanaa osasto, 
talousosasto. Öö, HR-osasto, ja opintoasiain osasto. Ja niihin on nyt haku 
käynnissä. Nämä meidän laitosten [tehtävä] joutuvat hakemaan omia 
duunejansa. Ja katsotaan nyt, että mitä siitä sitten seuraa, ja kuka sijoittuu 
minnekin. Näissä infotilaisuuksissa on annettu ymmärtää, että kun tätä 
pakkaa ruvetaan sekoittamaan, niin olisi hyvä olla kiinnostunut muustakin 
kuin omasta duunistansa. Mä kuulin just, että noin parikymmentä on hakenut 
esimerkiksi yhtä tästä koordinaattorista. Se oli ehkä vähän yllätys, et niin 
paljon, että muualtakin siis kun [naurahtaa] talon sisältä. Että nyt kun 
nähdään sitten miten nämä asettuu, niin sitten ne rupeavat miettimään, että 
mitä ne tarvitsevat sitten näihin osioihin lisää. Minkälaisia osaajia. Niin siis, 
tämä on ihan, ilmassa tämä mun tilanne. Ei ole mitään käsitystä, joudunko mä 
hakemaan omaa työtäni, tai jotain muuta. (Haastateltu C) 

Niin sitten yhtäkkiä huhtikuussa ilmoitettiin, että [tehtävä] lopetetaan, ja 
[työt] pannaan myöhemmin uusjakoon, että tulee ihan uusi systeemi ja 
jokaisen täytyy fokusoitua johonkin. Ja sitten jossain vaiheessa kai ennen 
kesää, kesäkuussa ehkä ilmoitettiin että heinäkuussa ei tule mitään auki, kun 
ihmiset ovat lomilla, he tulevat elokuussa. […]Ja sitten haastateltiin siinä elo-
syyskuun vaihteessa. Oli aika raastavaa, vaikka nyt kaikki lupasi, ettei kukaan 
menetä töitään. Mutta ei tarvita kuin yksi ihminen, mulla oli yksi kollega, joka 
ihan sekosi jotenkin, että se soitteli mulle joka päivä ja iltasin ja lietso 
semmoista paniikkia, että [naurahtaa] jossain vaiheessa mä olin itsekin ihan 
paniikissa, että apua, mitenköhän tässä käy? Mutta että mun mielestä aika 
hyvin hoidettiin se niin. Kyllä [tehtävä], joiden toimenkuvat siis lopetettiin, ja 
joiden piti jotakin hakea, niin melkein kaikki saivat sitten, mitä ensisijaisesti 
itse haki. (Haastateltu M) 

Kyllä kaikille sitten jotain tehtävää löytyy. Mutta on sitä vitsailtu, että mitä se 
mahtaa olla. [naurahtaa] Että saako sitä vaan puhelinluettelon ja puhelimen, 
että etsi uutta työpaikkaa [naurahtaen]. Mut tota, en tiedä kyllä yhtään mitä 
se sitten on. (Haastateltu J)  

Haastatellut lehtorit ja tutkijat eivät koe korkeakoulujen yhdistymisen vaikuttaneen 
heidän jokapäiväiseen työntekoonsa millään lailla. Hallinnon uudelleen organisointi 
palveluorganisaatioksi näkyy ja tuntuu luonnollisesti koko yliopistossa ja vaikuttaa sitä 
kautta epäsuorasti myös muun henkilöstön työskentelyyn.  
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No toistaiseksi ei varsinaisesti työhön tai sen sisältöön ei mitään, mutta tietysti 
tämä tämmöinen yleinen, mikä vaihdetaan PowerPoint-pohjat Aalto-pohjiksi 
ja kirjeet Aalto-kirjekuoriksi ja käyntikortit ja muut tämmöiset, mutta ei se, 
mikään kurssi ei ole muuttunut, mikään kurssin sisältö ei ole muuttunut, 
mikään opetustapa eikä opetuspaikka ole muuttunut, että niissä ei ole ollut 
mitään muutoksia (Haastateltu Q). 

Nyt kun mä yritin yhtä asiaa keväällä selvittää henkilöstöhallinnosta, niin 
vastattiin että ei hallinnossa ole enää ketään töissä, puhelinluettelon mukaan 
siellä on edelleen 300 ihmistä. Kaikki on mennyt Aaltoon, että jotenkin tuntuu 
että nyt on tapahtunut tämmöinen tyhjiö, että kaikki ihmiset on vaan hävinnyt 
johonkin ja asioiden hoitaminen on todella hankalaa. (Haastateltu B)  

Mä yritin löytää sitä jostakin niin just tultuani, niin kuin sanoin viime viikolla 
matkalta. Mutta en mä löytänyt, tiedot päivitetään tarvittaessa. Sitten mä 
ajattelin, ehkä mä sovellan sitä vanhaa ohjesääntöä. No ei sitäkään enää 
löytynyt mistään. Mutta sitten ulkomuistista, ja matkasihteerin avustuksella 
sitten mietittiin, että mitähän tähän laitettaisiin ja ei sillä niin väliä. Kysymys 
on kuitenkin vaan matkalaskuissakin joistakin sadoista euroista. (Haastateltu 
V)  

4.1 TYÖSSÄ VIIHTYMINEN 

Kokemukset yhdistymisen ja siitä seuranneiden muutoksien vaikutuksista työssä 
viihtymiseen vaihtelevat haastateltujen keskuudessa. Osa kertoo pitävänsä työstään 
niin paljon, etteivät rasittaviltakaan tuntuvat muutokset vaikuta niin voimakkaasti, että 
työssä viihtyminen kokonaisuudessaan siitä kärisisi. Toiset taas ovat kokeneet 
muutokset voimakkaammin. Huomion arvoista on, että Aalto-hakkeesta julkisuudessa 
käyty negatiivinen keskustelu on vaikuttanut osaltaan myös työntekijöihin.  

Mä oon kuitenkin viihtynyt hirveen hyvin täällä, että tämä on jotenkin niin 
monimuotoista tämä työ, että se sopii mulle hyvin. Ja valtavan haasteellista. 
Totta kai se niin kun henkilöstön puolelta lisäsi aika paljon paineitakin ja 
pelkoa ihmisissä ja muuta se Aallon muutos. Mutta en mä… Olen jotenkin sitten 
kuitenkin aina ajatellut niin, että se on mun työ, vaikka se vie… Ja vähänhän se 
menee kyllä harrastuksenkin puolelle välillä, […]. Että mä voisin sitä sillä 
sanoa, mä pidän tätä hirveen hyvänä paikkana. (Haastateltava P) 

Meidän toimisto on rikki. Se on, ihan selvästi näkyy. Sieltä on väkeä nykäisty 
pois, siellä on, pomo ei tiedä ihan että mitä saisi tehdä, sitten onko 
rekrytointimahdollisuuksia ja niin poispäin. Tekee pirusti töitä. Ja niin edelleen, 
kyllä se näkyy. Ihmiset eivät suostu tekemään välillä sanoo että "enkä tee". 
(Haastateltu X) 
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Siis vähän semmoinen tunne on, että negatiivisessa sävyssä meistä on 
kirjoitettu. Meillä on kaikilla vähän semmoinen tunne tässä näin että se 
kirjoittelu on ollut vähä semmoista negatiivista. Kuinka Aalto vie muilta rahat 
ja on semmoinen olo, että joo että mä olen siellä töissä. Että hirveästi ei ole 
viitsinyt erikseen mainostaa sitä jos ei ole pakko. (Haastateltu C) 

Noihan on ihan superkatkeria tuolla muissa yliopistoissa niistä. Minulla on, 
sukulainen […] yliopistoissa professorina niin, aina kun tavataan niin se jaksaa 
huomauttaa, että veitte kaikki rahat. Ihan hyvällä, mutta hänen nyt pitää aina 
sanoa se. Sitten mä sanon, että joo niin vietiin. Sellaista se on, mutta en mä 
päättänyt sitä. (V) 

Suurin työssä viihtymiseen kielteisesti vaikuttanut tekijä on muutoksesta johtuva 
epävarmuus. Eriasteista epävarmuutta tuntuu kokevan jokainen haastateltu asemasta ja 
korkeakoulusta riippumatta. Erityisen raskasta epävarmuus on haastateltujen mielestä 
siksi, että sitä on kestänyt niin pitkän aikaa. Erityisen suurta epävarmuus on ollut 
hallintohenkilöstön keskuudessa. Osa haastatelluista kertoo epävarmuuden 
vaikuttaneen työmotivaatioon. Koettu epävarmuus vaikuttaisi haastatteluiden 
perusteella olevan yksi syy siihen, miksi osa henkilöstöstä kokee, ettei heidän pitkään 
tekemäänsä työtä enää arvosteta uudessa yliopistossa. Osittain muutoksen tulevat 
vaikutukset on tulkittu ja koettu hyvinkin voimakkaasti. Haastatteluissa välittyi viestiä 
siitä, että osa henkilöstöstä kokee muuttuneensa tarpeettomaksi uuden urajärjestelmän 
myötä, koska eivät koe pystyvänsä saavuttamaan siihen asetettuja tavoitteita.  

No kyllä se musta on sillä lailla, kylhän se kertoo siitä, että ei kauheesti 
arvosteta että täällä on kauheesti just opintohallinnossa ihmiset tehnyt paljon 
töitä, ihan oman terveytensä kustannuksella. Että kyllä se siltä tuntuu, että ei 
sitä kyllä yhtään ole arvostettu. Että ihan turhaan on ihmiset täällä ylitöitä 
tehneet. Ja ollut kauheen sitoutuneita. Niin, huolehtinut että tää arki rullaa 
täällä. Joo. Että ei sille niin kuin anneta mitään arvoo. Että kyl  se sellaiselta 
monen mielestä tuntuu. Ja kyllä munkin mielestä. Mutta että tämä työ nyt 
sitten kuitenkaan niin kauheen tärkee siinä elämän koko kirjossa ole. 
(Haastateltu J) 

No kyllä mä luulen, että kyllä se on tähän vaikuttanut. Kyllä se tietysti 
vaikuttaa, että mitä varten ihmiset, jotka ei näe, että niillä on mitään 
tulevaisuutta täällä, tai jotka tulkitsee näitä signaaleja sillä lailla, että he eivät 
ole toivottuja, mitä varten ne kehittäisi mitään. Mitä varten ne ajattelisi, että 
”no mä teen, tämä hyödyttää mua seuraavat kolme vuotta, että mä uudistan 
tämän kurssin, ja teen tästä paremman tai jotain muuta tällaista”, jos viesti on 
se, että heti kun sinusta päästään eroon, niin sinut potkastaan ulos täältä. 
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Että tavallaan ollaan odottavalla kannalla ja sitten on kuulunut semmoisiakin 
kommentteja, että mitä väliä. Tai jotenkin että [naurahtaen] semmoista vähän, 
tulee semmoiseksi vähän.. Se työmotivaatio tietenkin heikkenee. Että mitäs mä 
nyt tässä puuhastelen, ja varsinkin tällaisten kohdalla, joiden tavallaan 
organisaatio tai joku yksikkö ajetaan alas, niin he ei sitten tiedä, että mihin he 
tullaan sijoittamaan niin.. Ja sitten kun se kestää ja kestää ja.. Että mihin, mikä 
on se oikea sijoituspaikka niin, he ovat tosi tympiintyneitä. (Haastateltu H) 

Hallintohenkilöstö on joutunut elämään epävarmuudessa uuden palveluorganisaation 
rakentamisen vuoksi. Heidän lisäkseen myös akateemista henkilöstöä on kohdannut 
työurien uudelleen muodostaminen. Uuden urajärjestelmän, Tenure Trackin tuleva 
käyttöön otto on hämmentänyt haasteltuja, koska uudistus muuttaa olennaisella tavalla 
totuttua uralla etenemismallia yliopistossa. Haastateltujen mukaan mallin 
rakentamisessa on ollut hankaluuksia, ja se jätti alkuvaiheessa monia avoimia 
kysymyksiä muun muassa sen suhteen, kuinka uuteen järjestelmään siirtyminen 
vaikuttaa nykyisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Tenure Track on hämmentänyt 
haastateltuja myös sillä tavalla, että ensimmäisissä uuden urajärjestelmän 
esittelytilaisuuksissa oli heidän mukaansa esitelty ainoastaan tutkijoiden urapolkua, ja 
unohdettu opetushenkilöstö kokonaan. 

Tämä on kyllä nyt ollut tosi suuri tämä epävarmuus, tällä akateemisella 
puolella näiden nuorten tutkijoiden tilanne, niin he ovat nyt pitkään joutuneet 
olemaan aika epäselvässä tilanteessa. Mitä tämä kaikki heidän kannaltaan 
tarkoittaa, että mitä on odotettavissa jos on määräaikaisessa professuurissa, 
joka loppuu kahden vuoden kuluttua tai jos nyt on tutkija, joka on todettu 
päteväksi siihen tai on aloittamassa just jotain viisivuotista yliassistentuuria, 
niin onko hänellä silloin ja minkä ikäisenä ja millä profiililla, niin voiko hän 
siirtyä sinne [Tenure Track:iin]. Tämän akateemisen porukan asettuminen 
uuteen asentoon Aallon sisällä tai ulkona, niin se kestää vielä vuosikausia. Ja se 
tietysti tuo sitä henkistä kuormittavuutta. (Haastateltu L) 

Ja sitten niillä oli se legendaarinen moka siinä alkuperäisessä kaaviossa, jossa 
ne unohtivat kokonaan opetushenkilöstön. Se oli hyvä, meillä oli ihan 
semmoinen absurdi tunne toisaalta. Elämme eri planeetalla. Kun se tenure 
track – malli lanseerattiin, se oli varmaan vuosi takaperin. Siitä on siis aikaa 
kuitenkin. Niin sitten se oli esitelty, ja sitten me oltiin siellä meidän 
lehtorikollegoiden kanssa. Istuskeltiin siellä, ja katsottiin, että tämä on aika 
jännä, tässä uudessa [korkeakoulussa] ei ole kuin professoreita. Ja uudessa 
Aallossa siis ei ole kuin professoreita, että lehtorit puuttuu kokonaan. Ja 
mihinkähän ne laitetaan tässä järjestelmässä, että tuleeko meistä kaikista 
professoreita. Sitten me kyseltiin siellä kovaa, että mitäs tämä nyt tarkoittaa, 
onko tässä joku muutos. Ja sitten yllättäen sinne ystävällisesti ne 
ilmaantuivatkin ne opettajatrackit siihen uuteen järjestelmään. Mutta tämä oli 
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semmoinen, jossa selvästi sen järjestelmän laatija ei ollut oikein selvillä, 
paljonko täällä on, semmoista henkilöstöä, joka on vakavissa opetustehtävissä. 
Että tämä oli se, jossa nyt vähän jäi sitten, ehkä toi taustatyö tekemättä. 
(Haastateltu V) 

4.2 MUUTOKSIEN KUORMITTAVUUS 

Muutoksien tiedetään kuormittavan vähintään hetkellisesti niin henkilöstöä kuin 
johtoakin. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että organisaatio ei voi keskittyä 
toteuttamaan vain muutosta, vaan sen on huolehdittava edelleen kaikista tehtävistään. 
Aalto-yliopiston muutoksen yhteydessä on myös havaittavissa johdon ja henkilöstön 
kuormittumista. Osalla haastatelluista on ollut muutokseen liittyvää työtä melko paljon 
jo ennen varsinaista yhdistymistä, johtuen yhdistymiseen valmistautumisesta. 
Yhdistymisestä seuranneet muutokset ovat vielä lisänneet työn määrää. Osa kertoo 
jatkuvista ylitöistä, osa uuden tilanteen johtaneen ohjeistuksien muuttamiseen. 
Ohjeistuksien muuttaminen on kuormittanut, koska uusia ohjeita on annettu 
haastateltujen kokemusten mukaan liian lyhyellä varoitusajalla. Työ on jo ehditty 
aloittaa vanhaan malliin, ja uuden ohjeistuksen saavuttua on enää vain vähän aikaa 
muuttaa aloitettua työtä. 

Mutta kyllä se totta on, että ihan siis puhtaassa tämmöisessä, niin onhan tämä 
mun mielestä koko henkilöstölle, niin kyllähän tämä on hyvin vaativa ja 
haastava harjoitus. Kaikkinensa. Tässä on tehty valtavasti työtä, siis tavallaan 
oman normaalitoiminnan lisäksi on koko ajan tässä nyt viimeiset pari vuotta 
suunniteltu sitä uutta tulevaa rakennetta, ja samalla hoidettu tätä vanhaa 
olemassa olevaa. (Haastateltu L) 

Kyllä se varmaan  vaikuttaa siten, että kohtuuton työn määrä, niin vaikuttaa 
aina siihen työssä viihtymiseen. Että kyllä se olisi kohtuullista, että sen työn 
ehtisi tehdä siinä työajan puitteissa. Ettei olisi kaikilla kuuttakymmentä tuntia 
ylitöitä. (Haastateltu J) 

Että nythän siinä on sellaista, viime tipassa kerrottu ohjeistusta. Ja sitten on jo 
valmistellut sitä asiaa sillain vanhalla tavalla. Niin sitten se tuleekin siinä ihan 
viime hetkellä. Että tämä tehdäänkin nyt näin. Ja sitten sulla on niin kuin kaksi 
päivää aikaa tehdä se uudella tavalla. (Haastateltu C) 

Haasteltujen mukaan ohjeistuksen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on aiheuttanut 
jonkin verran vaikeuksia. Kaikkea ohjeistusta ei haastateltujen mukaan ole vielä ehditty 
uudistaa, tai ainakin uusien ohjeiden löytäminen koetaan hankalaksi. Yhdistyminen on 
vaikuttanut tietojärjestelmiin siten, ettei hallinnollisia tehtäviä hoitavat enää pääse 
vanhoihin tietokantoihin, joita he kuitenkin vielä silloin tällöin tarvitsisivat. 
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No sillä tavalla, että jos ajattelen omaa työtäni, nyt kun siirryttiin Aaltoon, niin 
kaikkien siis tai no, aika monen työtehtävän hoitaminen on hankaloitunut. 
Että esimerkiksi kun mä hoidan näitä henkilöstöasioita, niin meillä on 
tämmöinen järjestelmä kun Fortime, mistä näkyy henkilöstöasiat mä en 
esimerkiksi näe niitä vanhoja tietoja. Ja useinkin tässä kun hoitaa 
henkilöstöasioita saattaa tulla joku, ihan tämmöisiä että pitää kymmenen 
vuoden takaisia tietoja kaivaa jostain, niin nyt mä en näe niitä. Tai sitten 
jotain, mitä on viime vuonna tapahtunut henkilöstöasioissa, niin mä en pääse 
sinne vanhaan käyttöjärjestelmään. Ja sitten sillä tavalla, että jos jotain asiaa 
selvittää niin, ei välttämättä tiedä enää kenelle soittaa. Ja nyt jos jonnekin 
soittaa niin, välttämättä ei saa sitä vastausta niin helposti, saatetaan sitten 
[sanoa] että ”soita sille ja tälle”, tai sitten tulee tavallaan kaksi eri vastausta ja 
saa väärää tietoa. (Haastateltu H) 

Muutos on kuormittanut henkilöstöä erityisesti henkisellä tasolla. Kaikki haastatellut 
kertovat jollain tasolla olevansa väsyneitä muutokseen tai ainakin ilmaisevat toiveensa 
siitä, että pitkään jatkunut muutosprosessi saisi jo vähitellen laantua. Henkinen 
kuormittavuus näkyy myös sillä tavalla, että haastatellut kertovat ihmisillä olevan suuri 
tarve saada keskustella muutokseen liittyvistä mieltään painavista asioista. Seuraava 
keskustelupätkä sekä haastatteluotteet välittävät hyvin tunnelmia. 

K: Niin, minkälaisia odotuksia sulla on tämän muutosprosessin suhteen?  

V: Vieläkö se jatkuu, oh my god! (Haastateltu G) 

On ihan faktaa, etteivät ihmiset loputtomiin voi sietää kaikkea. Että mä luulen, 
että kaikki haluaa hoitaa hommansa hyvin, mutta ei kukaan jaksa loputtomiin 
semmoisessa sekoilussa. (Haastateltu I) 

Toi palveluorganisaation uudistus joka ikisellä laitoksella, se ahdisti tietysti 
meitä, joiden toimenkuvat terminoitiin syksyllä ja me tiedettiin se puoli vuotta 
aikaisemmin, että nyt pitää ruveta etsimään uutta duunia. Kyllähän se nyt 
ahdistaa, vaikka Aallosta kuinka luvataan, ettei jää työttömäksi, kun ei yhtään 
tiedä mihin hommaan joutuu. Ja mitä on tarjolla. […] no toiset varmaan 
pelkää, että menettää työpaikkansa, mutta vaikka niin ei oikeasti kävisikään, 
niin  se  epävarmuus,  missä  hekin  ovat  olleet  jo  puoli  vuotta,  niin  kyllä  se  
vaikuttaa, se vaikuttaa työmoraaliin ja työtehoon. (Haastateltu M) 

Hirveen tyypillistä on tälle viikolle ollut se, että tuosta ovesta tulee joku sisään 
ja sanoo, ”et ihan kuule näin vaan meidän kesken” ja panee oven kiinni, ja 
tähän menee ihan hirvittävästi aikaa nyt tällä hetkellä. Tämmöinen Leelian 
lepotuoliosasto. (Haastateltu C) 
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Rasittavaksi on haastateltujen keskuudessa koettu myös Aalto-yliopistoon kohdistuvat 
suuret odotukset. Moni kokee, että heiltä odotetaan nyt suuria tuloksia, mutta 
tosiasiassa ei ole toistaiseksi annettu keinoja tuloksien saavuttamiseksi. Paineen 
koetaan tulevan myös voimakkaasti yliopiston ulkoa. Raportin alussa todettiin, että 
Aalto-yliopistosta on tehty kansallinen hanke, ja se näkyy myös sitä kautta, että monilla 
tahoilla on suuria odotuksia uutta yliopistoa kohtaan. 

Ja tämä osoittaa vaan näiden kokonaisuuksien huonoa ymmärtämistä, myös 
valtiovallan suhteen. Sitten varmasti, mä tiedän, olen paljon business-elämän 
kanssa tekemisissä, että niilläkin on aika paljon odotuksia, jotka voivat olla 
ihan liian kovia odotuksia että... Nehän mielellään näkee, että talous ja 
tekniikkaa on yhdessä. Ei meillä ole yliaivoja täällä ja yhtäkkiä noin vain 
tehdään, niin sen takia nyt odotukset ovat ehkä vähän liian kovia, ja tietyt 
suunnittelijat ja johtajat yliopistossa ja valtio niin, niillä on vähän jalat irti 
maasta, että mikä on sitten politiikkaa ja mitä on tahtotila niin.. Se on helppo 
sanoa, että nyt me ollaan paras tai meistä tulee paras. Ongelma on, että kuinka 
todellisuudessa se toteutetaan. (Haastateltu U) 

Yksi on tämä, että meillä on Design Factoryt, on nämä tällaiset loistavat, 
hienot, millä halutaan näkyä ulkopuolella. Kauhea kiire näkyy tässä, että 
brändiä luodaan. Ja mainostetaan ja luvataan ihan puuta heinää. Ihan 
suoraan sanottuna, siellä on, markkinoinnissa on luvattu sellaisia asioita jota 
ei ikimaailmassa pystytä näillä resursseilla nykyisin toteuttamaan. Ja sitten 
niin, unohdetaan se, että siellä on ne isot massat, jotka täytyy hoitaa, jotka ei 
ole osa sitä glamouria. Jotain oleellista unohdetaan, meillä on kauhea kiire 
kansainvälistyä. […] Että on luvattu että opettaja-opiskelija -suhde paranee ja 
niin poispäin, mutta käytännössä kuitenkaan nämä suuria massoja 
kiinnostavat asiat ei muutu. Ne on siellä edelleen taustalla periaatteessa ihan 
samalla tavalla kuin ennenkin. (Haastateltu I) 
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6 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

6.1 UHAT 

Yleisesti suurimpana uhkana haastatteluissa pidettiin sitä, ettei mikään muuttuisikaan. 
Yhdistymisen myötä koettiin joudutun jossain määrin luopumaan oman vanhan 
korkeakoulun identiteetistä. Haastelluille olisi pettymys, jos kaikesta panostuksesta ja 
uhrauksista huolimatta kaikki pysyisikin suunnilleen ennallaan.  Yhdistyminen nähdään 
haastateltujen keskuudessa mahdollisuutena, ja olisi sääli, jos se jäisi käyttämättä. 

No pahin mitä tässä voi tapahtua on se, että lisäresurssit ei toteudu, että Aalto 
jää vaan tällaiseksi ylimääräiseksi hallinnolliseksi pannukakuksi näiden 
kolmen koulun päälle. Me ollaan kuitenkin maksettu aika karmaisevan kova 
hinta siitä, että me vaihdettiin pois HSE-nimestä. (Haastateltu B) 

Mikähän  on  suurin  riski,  että  no  ehkä  se,  että  se  ei  oikeastaan  sitten  
ruohonjuuritasolla paljon mikään muutukaan, että kun on tilaisuus muuttaa ja 
kehittää toimintaa niin, se olisi kyllä, ehkä se olisi se pettymys. Että jos 
tavallaan jäädään polkemaan paikoilleen. (Haastateltu O) 

Muiksi mahdollisiksi uhiksi haastatteluissa ilmeni se, että jos uudesta organisaatiosta ja 
johtamisjärjestelmästä luodaan joustamaton, joka ei enää jättäisi tilaa luovalle 
akateemiselle toiminnalle.  Myös kilpailun mahdollinen kova kiristyminen tuntui 
haastatelluista uhkakuvalta. Kilpailua eivät kaikki sinänsä pidä huonona, mutta sen ei 
haluta johtavan yhteishengen huonontumiseen ja keskinäisen luottamuksen 
vähenemiseen. 

No siis sellaisia tietysti, että jos se… Koska muutoshan aina voi sisältää sen 
riskin, että siitä tulee paisunut byrokratia, toimimattomia järjestelmiä, 
toimimattomia käytäntöjä. Tämä on se pahin uhka siinä. Tämmöinen 
joustamaton järjestelmä niin se kyllä sitten tappaa sen, sen luovuuden sieltä. 
Että kyllä se siis tämmöisessä ympäristössä, vaikka nyt on, tämäkin on […] niin, 
kyllä tutkijat ovat enemmän taiteilijoita kuin duunareita. (Haastateltu T) 

No jos kannustamista rakentaa semmoseksi, että tulee vaan kauheen veristä 
kilpailua. Koska se työilmapiiri on ihan hyvä. Siis osittain mun mielestä just sen 
takia että meillä ei ole kilpailua. Se ei ole tällä hetkellä kilpailuhenkistä […], 
ainakaan meidän yksikössä niin ei siellä kukaan puukota toista selkään. Vaan 
siellä autetaan ja ollaan samassa veneessä. Niin se on pahin uhka että jos 
jotenkin rakennetaan semmonen systeemi että tavallaan se toisen hyvä on 
itseltä pois. (Haastateltu W) 

Edellisiä uhkakuvia haastatellut eivät pitäneet kovinkaan todennäköisinä, joskaan eivät 
täysin mahdottomina. Hieman todennäköisimpinä pidettiin sitä, että olemassa olevat 
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jännitteet muuttuvat syvemmiksi ristiriidoiksi, joihin sotkeutuisivat lopulta mukaan 
myös yliopiston ulkopuolisia tahoja. Haastatteluissa kannettiin huolta myös siitä, että 
korkeakoulut yliopiston sisällä löytäisivät keinoja hallita niiden välillä jo olevia ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia jännitteitä. Haasteena pidettiin tasapainon 
löytämistä sen sisällä, kuinka antaa kaikille korkeakouluille tilaa luoda ja kehittää oman 
näköistään toimintaa, ja samalla liittää jouhevasti yliopistoon. 

Jos mennään oikein pohjalle, niin kaikki ristiriidat, joista olen tässä joita mä 
olen tässä kuvitellut siis. Tai osa ehkä näkyykin niin käy vähän niin kuin 
ylioppilaskunnassa, että ruvetaan riitelemään rahoista, kaikesta 
mahdollisesta, ei saada mitään päätöksiä aikaiseksi. No, sitten ruvetaan 
kantelemaan toisistamme erinäköisille instituutioille ja keskustellaan siitä. 
Lopuksi pahimmassa tapauksessa saadaan vielä poliitikot sekoitettua mukaan 
tähän. (Haastateltu V)  

Totta kai tässä tulee olemaan jännitteitä näiden kolmen alan kesken ja sitten 
tulevaisuudessa tulee olemaan myös jännitteitä näiden neljän tekniikan koulun 
kesken. Mutta ne pitää nyt kyetä hallitsemaan ja löytämään sitten tapoja 
hoitaa niitä asioita. Tekniikan näkökulmasta mä lähinnä näen ongelmaksi tai, 
pieneksi riskiksi sen, että nämä koulut lähtevät menemään, vahvasti eri 
suuntiin joissakin kohdin, että tavallaan se että pitää kyetä hallitsemaan se 
koulutuksen yhtenäisyys. Että tutkintorakenteet ja tämmöiset asiat on 
samanlaiset, opiskelija kohtaa samanlaiset asiat kaikissa kouluissa, kun hän 
kuitenkin ylittää näitä rajoja. Mutta tietysti ne omassa tutkimuksessaan niin, 
jonkin verran varmaan löytävät erilaisia suuntia kuin aikaisemmin, mutta 
siinä pitää huolehtia siitä, että on tämä, koko alan yhteistyö ja Aallon voimat 
yleensäkin kootaan yhteen, niin sillä on merkittäviä asioita. Se vaatii vähän 
työtä. (Haasteltu E) 

6.2 MAHDOLLISUUDET 

Kysyttäessä haastatelluilta mitä he pitävät yhdistymisen suurimpina mahdollisuuksina, 
toistuu vastauksissa monia uudistuksen tavoitteita. Haastatellut toivoivat yliopistoon 
kehittyvän huippututkimusyksikön, joka parantaisi alan kansainvälistymistä, ja 
ulkomaisia huippuja saataisiin omaan yliopistoon töihin. Yliopiston varallisuuden 
kasvamisen todetaan tuovan lisää mahdollisuuksia saavuttaa yliopiston tavoitteita. 
Myös uuden urajärjestelmän nähdään vievän tavoitteissa eteenpäin. Haastatellut 
halusivat tuoda esiin, ettei kaikkia Aallolle esitettyjä tavoitteita kuitenkaan ole 
mahdollista toteuttaa nopeasti, vaan että niiden saavuttamiseen menee vielä aikansa. 

No parasta olisi se, että saadaan synnytettyä jonkinlainen 
huippututkimusyksikkö. Vaikka siis sanana se on tyhjä, mutta että siis, jos 
ajatellaan tiedeyhteisössä, niin kaikkihan tietää mitä se tarkoittaa. Sitä ei 
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tarvitse edes ääneen sanoa. Me tiedetään, että meillä on hyvä yksikkö ja me 
tehdään kovaa tulosta. Me ollaan yhteistyössä porukan kanssa maailmalla, ja 
meillä on paljon kontakteja. Ulkomailta tulevat ihmiset haluaa tulla tänne 
meidän luoksekin, ettei se ole pelkästään, että me mennään sinne. Vaan hekin 
haluavat tulla tänne. Tämä on se suuri mahdollisuus mun mielestä, jota ei saa 
tärvätä. (Haastateltu T) 

Mahdollisuus on se, että kun tulee enemmän varoja ja mahdollisuuksia, 
minusta tämä tenure track on hyvä asia. Saadaan hyviä ihmisiä, niin me 
noustaan tutkimuksellisesti ja myös tästä yhdistelmässä eteenpäin. Mutta ei 
niin suuria loikkia, pikkuhiljaa menee oikeaan suuntaan. Ja se minusta olisi se 
realistinen tavoite. (Haastateltu U) 

Vastaavasti mahdollisuus mun mielestä tulee just sitä samaa kautta, että 
täällä on hirveästi fiksua väkeä ja energiaa ja uudistusintoa ja muuta, niin se 
mahdollisuus tulee sitten siitä, et jos nämä saadaan kanavoituu niin, että tulee 
semmoinen,  että  jes   me  tehdään  tämä  yhdessä,  tämä  on  upee  juttu,  että  me  
ollaan ylpeitä tästä ja näin me tämä yhdessä tehdään. Että tämä on tosi kova 
juttu. Että siitä se mun mielestä on kiinni, että kyllä yliopiston ja 
asiantuntijaorganisaation luovan työn menestys niin kyllä se on siitä 
innostuksesta ja uskosta ja sitoutumisesta ja ylpeydestä siihen omaan työhön 
ja siihen organisaatioon, niin siitä se on kiinni. (Haastateltu L)  

No se on justiin se, että kaikki se mikä ei kuulu sisällön tekemiseen, niin se 
hoituu sen alan ammattilaisten kanssa ja tämä selkiytyy. Ja sitten se, missä se 
kaaos saakin olla, on se sisältökuvio. Että se, mikä on koko 
yliopistouudistuksen tavoite, että nämä ovat autonomisia, yliopiston 
autonomia ja sen tärkein tehtävä on tuottaa uutta tietoa ja se tarvitsee tietyn 
vapauden ja sille rakennetaan, ja päästään pois siitä, että professorit on 
virkamiehiä jotka aamusta iltaan pyörittelee papereita. [naurahtaa] 
(Haastateltu R) 

Parhaimmillaan me tietysti integroidaan tästä semmoinen yliopisto, joka 
toimii järkevästi, yhteiskunnassa ja maailmassa. Sillä tasolla kun nyt 
suomalainen yliopisto pystyy toimimaan että. […] Mutta kyllä me voidaan silti 
ihan hyviä maistereita ja tohtoreita tuottaa kaikilta näiltä aloilta ihan 
järkevästi. Ja tuottaa hyvää tutkimusta ja sillä tavalla hyödyntää, yhteiskuntaa 
ja isänmaata. (Haastateltu V) 
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7 YHTEENVETO 

Joku tässä jo sanoinkin, että tulee tämmöinen uusi sanonta että lähti kuin 
Kauppis Töölöstä. (Haastateltu N) 

Tässä väliraportissa on kuvattu johdon ja henkilöstön kokemuksia Aalto-yliopiston 
muodostumisvaiheessa. On tarkasteltu sitä, millä tavoin uudet rakenteet on koettu 
korkeakoulujen toiminnallisessa arjessa. Keskeinen huomio on kohdistettu uudistusten 
kotouttamiseen: miten henkilöstö on sopeutunut uusiin rakenteisiin? Onko muutoksilla 
ollut merkitystä henkilöstön hyvinvointiin ja kokemuksiin työnteon mielekkyydestä? 
Onko jo nähtävissä uudistuksessa tavoiteltujen asiaintilojen saavuttamista? Väliarvio 
tarkoittaa tässä kokemushavaintoja lähes välittömästi muutosten jälkeen. 
Tutkimuksessa tullaan myöhemmin seurantavaiheessa kuvaamaan sitä, missä määrin 
pysyviä nyt havaitut muutokset ovat. Todennäköisesti kaikkia pitkäaikaisia vaikutuksia 
ei vielä pysytä edes ennakoimaan tässä pohjana olevalla ”tuoreella” havaintoaineistolla. 

Kotouttamisen onnistumisen arvioinnin tekee tärkeäksi tieto siitä, etteivät uudet 
rakennemallit yleensä siirry sellaisenaan käytäntöön ja uusiin toimintaympäristöihin, 
vaan vaativat mukauttamista ja sopeuttamista. Uudet toimintatavat on sovitettava 
vanhaan.  Vanha kulttuuri on saatava uudistumaan. Muutoksella on oltava henkilöstön 
tuki ja hyväksyntä. Vähintäänkin muutoksen onnistunut läpivienti edellyttää 
toimijoiden ydinjoukon aktiivista tukea ja työskentelyä muutoksen puolesta. 
Suunniteltu muutos pysyy hyvin hallinnassa, vaikka muutos merkitsisikin vaiheittaista 
etenemistä.  

Tärkeä edellytys onnistuneelle muutokselle on riittävä, ajantasainen ja relevantti 
tiedotus. Muutoksen kohteena olevien on ymmärrettävä muutoksen syyt. On synnyttävä 
käsitys siitä, että uudistus toteutuessaan johtaa jollakin tavoin parempiin 
toimintaedellytyksiin. Tiedotus on tärkeää, koska laajoihin muutoksiin aina sisältyy 
epävarmuuksia sekä alttiutta huhuille ja väärinymmärtämisille. Nämä taas ovat omiaan 
synnyttämään pelkoja ja uhan tunnetta. Myös muutosvaiheen aikana on huolehdittava 
henkilöstön hyvinvoinnista, työilmapiiristä ja työmotivaation säilymisestä. 
Muutosvaiheessa on oltava riittävästi osallistumista, vaikuttamista ja vuorovaikutusta. 
Tarvitaan toimijoiden omaa aktiivista roolia. Ylhäältäpäin ohjatuilla muutoksilla on 
taipumus synnyttää muutosvastarintaa, joka hidastaa muutoksen omaksumista. Mitä 
enemmän muutosta suunnitellaan ja toteutetaan neuvotteluprosessina ylhäältä alas ja 
alhaalta ylös, sitä paremmin muutokseen sitoudutaan ja sitä nopeammin saavutetaan 
uusi tasapainotila.  

Kotouttamisen riskejä ovat muutoksen jääminen rakennetasolle. Käytäntö ei muutu, 
jolloin toimintakulttuuri palautuu muutosvaiheiden jälkeen entiselleen. Muuttaminen 
yleensä myös merkitsee välittömiä lisäkustannuksia. Tuottavuuskin kärsii, koska 
henkilöstö käyttää työaikaansa uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Ongelmalliseksi tilanne muuttuu kuitenkin vasta silloin, jos tuottavuus ei nousekaan 
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pitkässä juoksussa. Muutoskustannukset jäävät pysyviksi rasitteiksi tai työkuormitus 
kasvaa pysyvästi.  Työuupumus heijastuu lisääntyneisiin sairauslomiin ja 
irtisanoutumisin. Sitoutumisvaikeudet tai epäoikeudenmukaisuuskokemukset saattavat 
puolestaan merkitä, että integroituminen uusiin rakenteisiin jää heikoksi tai puoli 
tiehen. Yksi kotouttamisen riski piilee myös siinä, että toimintakulttuurien erilaisuus jää 
elämään uusiin rakenteisiin synnyttäen sisäisiä jännitteitä. Työilmapiiri heikkenee ja 
ehkäisee resurssien optimaalista käyttöä ja tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen 
tavoitteiden toteutumista. Kotouttamisen onnistumiseen vaikuttaa kaiken kaikkiaan 
olennaisesti onnistunut muutosjohtaminen.  Toisaalta hyväkään muutosjohtaminen ei 
synnytä  kestävää  uutta  tilaa,  jos  muutos  ei  vastaa  sisäisen  ja  ulkoisen  ympäristön  
tarpeita.  

Aalto-yliopiston uudistamista voidaan pitää ylhäältä johdettuna hankkeena, jolle 
yliopistolain muutos antoi keskeisen sysäyksen ja mahdollisuuden. Uusi yliopistolaki 
antoi uudistukselle raamit, toisaalta säätiöitymisen myötä paljon yksityiskohtia jäi 
ratkaistavaksi muutosprosessin aikana ja suunnittelussa.  Muutos myös yleisesti 
koetaan ylhäältä johdetuksi ja osin viitataan jopa kansainvälisiin trendeihin.  

Tehdyistä haastatteluista ilmenee, että muutostarpeet ja muutoksen syyt ymmärretään 
monisyisiksi. Taustalla on tarpeita rahoituspohjan monipuolistamiseen sekä 
tutkimuksen ja opetuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on 
resurssien kohdentaminen huippututkimukseen ja strategisiin painoaloihin. Fuusiolla 
luodaan uusia ja parempia edellytyksiä monitieteiselle tutkimusyhteistyölle sekä 
haetaan synergiaetuja ja innovatiivisuutta. Isommilla yksiköillä oletetaan saavutettavan 
skaala- ja tuottavuusetuja. Myös keskittämisellä tavoitellaan tuottavuuden 
kasvattamista. Osa haastateltavista viittaa kansainvälisiin trendeihin, osa taas yhdistää 
tämän päivän fuusion ”historialliseen” keskusteluun siitä, pitäisikö tekniikkaa ja 
kauppaa opettaa yhdessä tai pitäisikö kaupallista näkökulmaa tuoda lisää taiteen 
opetukseen. Näistä aiheista on keskusteltu eri yhteyksissä useita kertoja jo 
vuosikymmenien saatossa. 

Samalla kun muutoksen tavoitteet ja tarpeet ymmärretään, niihin myös kohdistetaan 
arvostelua.  Osa epäilee, asetettiinko rakennefuusion julkitavoitteet epärealistisen 
korkealle. ”Huippuyliopisto” retoriikka ärsyttää.  Ylisuurista odotuksista on syntynyt 
henkistä kuormittavuutta.  Viitataan siihen, ettei huippuyksikkö synny sanelemalla. 
Kysymys on olennaisesti riippuvainen resursseista. Toisaalta arvostellaan sitä, ettei 
uudistamisprosessi ole ollut riittävän vuorovaikutuksellista. Pelätään elinkeinoelämän 
lisääntyvää ohjausta. Osa arvostelee sitä, ettei korkeakoulujen omaa asiantuntemusta 
ole käytetty riittävästi, kun on päätetty uuden yliopiston linjauksista. ”Iso on kaunista”, 
mutta epävarmaa on, synnyttääkö se haettua laaja- ja monialaisuutta. 

Uusi ”kaksikerroksinen” johtamisjärjestelmä ei näytä vielä hahmottuneen täysin 
selväksi henkilökunnalle toimivaltasuhteiltaan ja vaikutusrooleiltaan. Arvuutellaan 
ulkopuolisten jäsenten roolia yliopiston hallituksessa. Johto vaikuttaa sitoutuneelta 
uuteen järjestelmään, sen sijaan henkilöstö näyttäisi olevan jossain määrin odottavalla 
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kannalla. Henkilökunnan kokemuksiin näyttää vaikuttavan vahvasti se, missä määrin 
aktiivisesti on itse ollut mukana muutosta suunnittelevissa työryhmissä.  Jos ei ole itse 
toiminut aktiivisesti muutoksessa, muutosta ei välttämättä myöskään koeta 
merkittävänä oman työn kannalta.  Uudet rakenteet tunnetaan, mutta niiden vaikutusta 
käytäntöihin ei koeta ainakaan vielä tässä vaiheessa suureksi.   

Suurimmat muutokset on koettu hallinnossa, yhtäältä hallintohenkilöstön omissa 
työrooleissa toisaalta hallinnon ja opetus- ja tutkimustoiminnan suhteissa. Hallinnon 
nähdään muodostuneen fuusion kautta moniportaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. 
Epätietoisuutta esiintyy siitä, kenen puoleen käännytään hallintoasioissa. 
Hallintopalvelujen jatkuvuus on koetuksella. Pelätään tiedon katkoksia, kun haetaan 
vanhaa tietoa. Lisäksi viitataan hallinnon palveluiden etääntymiseen ja 
”ulkoistumiseen”.   Toisaalta hallinnon muutoksilla nähdään jo olleen vaikutuksia 
toiminnan tehostumiseen.  Laitoksien hallintohenkilökunnan toimenkuvissa tehdyt 
muutokset muokkaavat moniosaajista syväosaajia, kuten muutosta on kuvattu.  Sen 
sijaan fuusio ei näyttäisi vaikuttaneen ainakaan vielä laajemmin itse opetus- ja 
tutkimushenkilöstön työhön. Ylitöitä on toki tehty suunnitteluvaiheessa runsaastikin, 
mikä näkyy muutosväsymyksenä. 

Jossakin määrin yllättäviä ovat kommentit toiminnan joustamattomuuksista uudessa 
rakenteessa. Vanhat pienet yksiköt koettiin osin joustavammiksi kuin jo nähtävissä 
oleva uusi ”suuri”.  Tämä koskee esimerkiksi tietojärjestelmiä. Kullakin korkeakoululla 
oli aiemmin pitkälti omat sähköiset järjestelmäsovellutukset. Toisaalta fuusioinnit 
vaikuttavat yksiköissä eri tavoin. Jotkut yksiköt voivat jatkaa entisellä järjestelmällä, osa 
joutuu sopeutumaan uuteen. Uudistus näyttää myös vaikeuttaneen ainakin tilapäisesti 
opiskelijoiden sivuainemahdollisuuksia (JOO-oikeuden poistuminen) tai laajoja 
tutkimuskonsortiohakuja, joihin joudutaan hakemaan partnereita kauempaa. 
Ohjeistuksen jatkuva muuttuminen synnyttää sekin hankaluuksia. 

Henkilöstölle on tarjottu osallistumismahdollisuuksia uudistusprosessin eri vaiheissa. 
Tällä tavoin täyttyi yksi tärkeä ehto kotouttamisen onnistumiselle. Paljon valmistelevia 
työryhmiä oli toiminnassa eri yksiköissä. Työryhmät toimivat kuulluksi tulemisen ja 
tutustumisen väylinä, sen sijaan useillakaan haastatelluista ei ole selkeää käsitystä siitä, 
miten ryhmien ehdotuksia on hyödynnetty. Osallistumiseen ei ole yhdistynyt 
vaikuttamisen tunnetta. Verkkokeskusteluista on jäänyt ainakin osalle 
näennäisdemokratian tuntua. Ei ole nähty, mihin keskustelut ja kannanotot johtavat vai 
johtavatko mihinkään. Päätöksiä on jouduttu odottamaan ja pettymyksenkin 
kokemuksia esiintyy.  

Muutosprosessin aikana on panostettu muutosviestintään ja siksi ei olekaan merkillistä, 
että erityisesti johdossa on tyytyväisyyttä viestintään.  Viestinnän haastavuutta ja 
haavoittuvuutta kuvastaa kuitenkin se, että henkilöstön puolella esiintyy myös 
pettymyksen tunnetta: ei ole järjestetty riittävästi tiedotustilaisuuksia, ne on pidetty 
liian myöhään (ajoitusongelma) tai niissä ei ole tullut esille henkilöstön kannalta 
kiinnostavaa tietoa (relevanssiongelma). Kun tietoa ei ole muutoksen seurauksista, jo 
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tämä synnyttää hermostuneisuutta.  Tiedon saannin ongelmat heijastuvat tiedotuksen 
ristiriitaisuuksiin. Yliopiston sisäinen viestintäverkko koetaan tarpeelliseksi, mutta 
vaikeasti hyödynnettäväksi. Kampusten hajallaan olo vaikeuttaa yhteisiin tilaisuuksiin 
osallistumista.  

Vaikka muutosviestintää sinällään kiitellään, viestinnässä koetaan tapahtuneen myös 
avoimuuden heikentymistä. Tiedeyhteisöjen sisäisessä viestinnässä olivat aiemmin 
tärkeässä roolissa kollegiaaliset rakenteet. Pienissä yhteisöissä tieto kulki suoraan.  
Kollegiaalisuuden vähentyminen sekä käskyjärjestelmän muutos ovat synnyttäneet 
viestinnällisiä aukkoja, joita ei ole ainakaan vielä saatu paikatuiksi. Vanhat 
vuorovaikutuskanavat ovat katkenneet eivätkä uudet ole vielä vakiintuneet, mikä jo 
itsessään aiheuttaa hämmennystä.   

Uudistusprosessin vaiheittaisuus on lisännyt erityisesti hallintohenkilöstössä 
epävarmuutta, henkilöstö ei tiedä tulevien uudistusvaiheiden tarkkaa sisältöä: mitä 
toimia perustetaan, mitä jää pois jne. Epävarmuus on heikentänyt työmotivaatiota ja 
sitoutumista, aiheuttanut osalla jopa tarpeettomuuden kokemuksia.  Koko henkilöstön 
työviihtyvyyden kannalta on koettu haitalliseksi uudistukseen julkisuudessa 
kohdistettu kritiikki ja epäily.  Opetushenkilöstön kannalta epävarmuutta on 
aiheuttanut myös ns. tenure track – järjestelmän soveltaminen ja koettu 
tutkimuspainotteisuus.   

Henkilöstön luottamus toimivaan johtoon on silti nähtävissä: ollaan odottavalla 
kannalla, mutta uskotaan, että uudet tavoitteet tutkimustyön edellytysten 
parantumisesta, opetuksen laadun kohoamisesta sekä kansainvälisyyden lisäämisestä 
ovat toteutettavissa. Pahimmiksi uhiksi uudistuksen onnistumiselle nähdään 
uudistuksen jääminen ”paperitiikeriksi”. Tekemisen edellytykset eivät paranekaan. Sen 
sijaan sisäinen kilpailu kovenee, estää synergiaa ja vie yhteishenkeä huonommaksi.  
Kaiken kaikkiaan tärkeäksi nähdään, että Aalto-yliopiston sisällä löydetään 
oikeudenmukaiseksi koettu tasapaino korkeakoulujen ja koulutusalojen välille.  
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LIITE 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisaatiokaavio. 
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