
Viisi lyhyttä kysymystä ehdokkaille HY:n hallitukseen 
 

 

1. Yliopistossa on viimeisen reilun vuosikymmenen aikana siirrytty 

hierarkkiseen, johtajavaltaiseen hallintomalliin. Mielestäni: 

 

a) vallan keskittämistä rehtorille ja muille johtajille pitää edelleen lisätä 

b) nykyinen malli on hyvä 

c) tarvitaan joitakin korjausliikkeitä, jotta yliopistoyhteisö saisi äänensä 

paremmin kuuluviin 

d) johtosääntö on uusittava perusteellisesti siten, että yliopistodemokratiaa 

vahvistetaan kautta linjan 

e) kuten d), mutta lisäksi tarvitaan myös uusi yliopistolaki, koska keskeisten 

valtaelinten suhteista on säädetty vuoden 2009 yliopistolaissa 

 

 

2. Helsingin yliopiston tutkinnot ovat uudistuneet 1.8.2017 alkaen. Tutkintoja 

muokattiin ns. Iso pyörä –projektin tavoitteiden mukaisesti. Isossa pyörässä 

Helsingin yliopiston tiedekuntien nykyiset tutkintorakenteet on muutettu 

monitieteisiksi kokonaisuuksiksi, koulutusohjelmiksi. Vastaavasti oppiaineiden 

asema yliopistolla on entisestään heikentynyt. Mielestäni: 

 

a) Uudet koulutusohjelmat toteuttavat tavoitteensa hyvin eli lisäävät opetuksen 

osaamis- ja ilmiöperustaisuutta, helpottavat hakukohteiden valintaa yliopistoon 

haettaessa, lisäävät Helsingin yliopiston houkuttelevuutta ja parantavat 

työllistyvyyttä. 

b) Uudet koulutusohjelmat toteuttavat tavoitteensa kohtuullisen hyvin, mutta 

parantamisen varaa on ja kehitystä pitää seurata. 

c) Monitieteiset koulutusohjelmat puolustavat paikkaansa joillakin aloilla, mutta 

näyttäisivät epäonnistuvan monilla muilla aloilla. Uudistus on pikemminkin 

vähentänyt Helsingin yliopiston houkuttelevuutta, ja riskinä on myös se, että 

oppimisesta tulee aiempaa pinnallisempaa. 

d) Kandiohjelmien ”laaja-alaisuus” ja selkeä kandi- ja maisteriohjelmien 

toisistaan erottaminen tarkoittavat todennäköisesti, että opiskelijoiden tiedot ja 

taidot tulevat jäämään vajavaisiksi kaikilla aloilla, mikä tulee näkymään mm. 

opinnäytetöiden tasossa. Kehno oppiminen ei myöskään edistä työllistävyyttä. 

Ison Pyörän vaikutukset pitää selvittää perusteellisesti ja kriittisesti. 

e) ”Iso Pyörä” on ollut huonosti toteutettu projekti, jonka tavoitteissa ei ole ollut 

juurikaan järkeä. Toimet tilanteen korjaamiseksi tulee käynnistää heti. 

Tulevaisuudessa oppiaineiden pitää ensisijaisesti vastata koulutuksen 

järjestämisestä, vaikka monitieteisiä kokonaisuuksia ja integroivaa tietoa 

tarvitaan myöskin. 

 



 

3. Helsingin yliopistossa on siirrytty niin sanottuun matriisi-organisaatioon, 

jonka mukaisesti hallintohenkilökunta on siirretty pois laitoksilta ja 

tiedekunnista ja keskitetty ”yliopistopalvelut” nimellä tunnettuun 

kokonaisuuteen. Mielestäni: 

 

a) Tämä muutos on ollut vallitsevissa olosuhteissa järkevä (tai jopa välttämätön). 

Matriisi-organisaatio on tehokas ja toimiva hallintomalli myös yliopistoille. 

b) Matriisiorganisaatio näyttäisi toteuttavan tavoitteensa kohtuullisen hyvin, 

mutta parantamisen varaa on ja kehitystä pitää seurata. 

c) Matriisiorganisaatio voi ehkä toimia joissakin yliopiston osissa, mutta uskon 

kuitenkin, että tutkijaopettajat tarvitsevat fyysisesti läsnä olevaa 

hallintohenkilökuntaa päivittäisessä työssään. 

d) Muutos matriisiorganisaatioon näyttäisi johtaneen moniin sekaannuksiin, 

arkityön vaikeutumiseen ja hallinnollisten tehtävien edelleen kasautumiseen 

tutkijaopettajille. Matriisi-organisaation vaikutukset pitää selvittää 

perusteellisesti ja kriittisesti. 

e) Siirtyminen matriisi-organisaatioon on ollut huonosti toteutettu projekti, joka 

on perustunut liike-elämältä lainattuihin ja käytännössä usein epäonnistuneisiin 

malleihin. Toimet tilanteen korjaamiseksi tulee käynnistää heti. 

Tulevaisuudessa hallintohenkilökunnan pitää olla integroitunut osa 

yliopistoyhteisöä. Hallintohenkilökunnan tulee tukea tutkijaopettajien 

varsinaisten tehtävien toteuttamista (tutkimus ja opetus). 

 

 

4. Pääministeri Sipilän hallitus päätti merkittävistä leikkauksista vuonna 2015. 

Yliopiston piti sopeutua huonontuneeseen taloustilanteeseen tavalla tai toisella. 

Helsingin yliopiston tulos on ollut 2010-luvulla ylijäämäinen, mikä ei riitä 

poistamaan sopeuttamistarvetta. Yliopistojen välillä on kuitenkin ollut eroja 

sopeutumisstrategiassa. Esimerkiksi Turun yliopistossa päätettiin, että 

irtisanomisiin ei ryhdytä. Mielestäni: 

 

a) Helsingin yliopiston johto on toteuttanut välttämättömän sopeutuksen nopeasti, 

tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. 

b) Välttämätön sopeutus on toteutettu yleisesti ottaen tehokkaasti ja hyvin, mutta 

prosessin joitakin yksittäisiä vaiheita olisi voinut pehmentää, ja joissakin 

yksittäistapauksissa on saattanut tapahtua epäoikeudenmukaista kohtelua. 

c) Prosessi olisi voitu toteuttaa pehmeämmin ja yliopistolaisia paremmin 

kunnioittaen. Irtisanomiset olivat jonkin verran ylimitoitettuja ja olisi ollut 

järkevää antaa tuloksen kääntyä miinukselle ainakin väliaikaisesti.  

d) Helsingin yliopiston olisi pitänyt pohtia vaihtoehtoisia sopeutumismalleja ja 

antaa yliopistoyhteisön äänen kuulua kun valintaa eri mallien välillä olisi tehty. 

Olisimme varmasti voineet oppia Turun yliopiston mallista. 



e) Sopeutuminen toteutettiin erittäin huonosti ja yliopistolle levisi irtisanomisten 

vuoksi pelon ilmapiiri, joka on edelleen lisännyt yliopistomme 

johtajavaltaisuutta. Irtisanomisilta olisi pitänyt välttyä kokonaan tai lähes 

kokonaan. Vuoden 2016 kokemukset ovat vahva argumentti 

yliopistodemokratian lisäämisen puolesta. 

 

 

5. Hallitusvaali on käytännössä myös eräänlainen ”valitsijamiesvaali” siinä 

mielessä, että uusi hallitus päättää rehtorin valinnasta. Monet viime vuosina 

toteutuneista muutoksista ovat henkilöityneet rehtori Jukka Kolaan, joka on 

julkisesti ilmoittanut hakevansa jatkokautta ja pyrkivänsä jatkamaan 

aloittamiaan muutosprosesseja. Mielestäni: 

 

a) Jukka Kola tulisi valita jatkokaudelle. 

b) Rehtorin valinta riippuu lopullisesta hakijalistasta ja täyttöprosessin aikana 

esiin tulevista seikoista, mutta kannatan lähtökohtaisesti Jukka Kolan 

jatkokautta. 

c) Rehtorin valinta riippuu lopullisesta hakijalistasta ja täyttöprosessin aikana 

esiin tulevista seikoista. Olen valmis harkitsemaan jatkokauden antamista 

Jukka Kolalle. 

d) Pidän Jukka Kolan uudelleenvalintaa epätodennäköisenä, ja olen valmis 

tukemaan sitä vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

e) En missään olosuhteissa kannata jatkokauden myöntämistä Jukka Kolalle. 

 

 


