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Tiivistelmä

Tämän hallintotieteellisen väitöstutkimuksen aiheena on akateemisen
keskijohdon psykologiset sopimukset. Tutkimus sijoittuu psykologisesti painottuneeseen henkilöstöjohtamisen alaan, ja siinä tarkastellaan
keskijohdon kokemusten näkökulmasta yliopistojen johtamista. Tavoitteina on lisätä ymmärrystä psykologisten sopimusten merkityksestä akateemisessa johtamisessa ja tarkastella psykologisten sopimusten
toteutumista akateemisen keskijohdon johtamistyössä.
Tämän luonteeltaan kvalitatiivisen ja aineistolähtöisen tutkimuksen
ydin rakentuu psykologisten sopimusten, akateemisen profession ja
keskijohdon profession käsitteille. Empiirinen aineisto koostuu Suomen monitieteisten yliopistojen keskijohtajilta kerätystä narratiivisesta
haastatteluaineistosta (n 10). Aineisto on analysoitu grounded teoria
-menetelmällä toteuttaen sen straussilaista induktiivis-deduktiivista
otetta. Grounded teoria on perusteltu lähtökohta tämän tutkimuksen
menetelmälliseksi valinnaksi varsinkin, kun aiempaa yliopistojen keskijohtoa koskevaa tieteellistä tutkimusta on vähän. Oletuksena on, ettei
vallitseviin johtamisteorioihin tukeutuen kyetä riittävän syvällisesti
ymmärtämään ja kuvaamaan psykologisiin sopimuksiin kytkeytyviä
yliopistojohtamisen ilmiöitä.
Tutkimuksessa akateemisen keskijohdon psykologiset sopimukset
ilmenevät neljänä erilaisena profiilina, jotka ovat 1) Mahdollistaja, 2)
Yliopistokulttuurin ylläpitäjä, 3) Velvollisuudentuntoinen hallinnon
pyörittäjä ja 4) Autonominen keskijohtaja. Tämän tutkimuksen ydin,
tieteellisen työn suojelijan ja mahdollistajan rooli, syntyy keskijohtajien omasta, pitkäkestoisesta tieteentekijän roolista, josta he eivät
halua täysin luopua edes korkean johtajaposition myötä. Keskijohtajien psykologiset sopimukset on solmittu ensisijaisesti tieteeseen ja
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toissijaisesti yliopistotyönantajaan. Tutkimus toi esiin yliopistotyössä
esiintyvät kompleksiset toimintaympäristön ilmiöt ja toimijat, jotka
ovat vaikuttaneet yliopisto-organisaation toimijoiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja johtamisen toimintakenttään. Yliopistotyön
johtaminen määrittyy tiedeyhteisön ja hallinnollisen työn johtamisen
vuorovaikutuksen kautta.
Psykologisten sopimusten tutkimukseen tämä tutkimus tuo uuden
lähestymistavan. Narratiiviset haastattelut ja grounded teoria -analyysimenetelmä mahdollistivat tutkittavien yksilöllisten ja aitojen kokemusten esiin tulon. Tässä tutkimuksessa aineistosta nousi esiin merkittävässä määrin positiivisia, yksilön arvoihin tukeutuvia ilmiöitä, joita
ei aiemmissa psykologisten sopimusten tutkimuksissa ole erityisemmin
raportoitu. Yliopistojen toimintakyky ja elinvoimaisuus perustuvat
tiedeyhteisön hyvään työvointiin, missä psykologisten sopimusten tila
on keskeinen kysymys.
Avainsanat: akateeminen johtaminen, akateeminen professio, grounded
teoria, henkilöstöjohtaminen, psykologiset sopimukset, yliopisto.
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Abstract

Falling within the administrative sciences, this thesis explores the
psychological contracts of academic middle managers. It draws on
psychologically-oriented human resource management, with a focus on
university management as experienced by middle managers. The aim of
this research is to increase our understanding of psychological contracts
in academic management and to study their actual implementation in
middle management.
Data-driven and qualitative, this research centres around three key
concepts: psychological contract, academic profession and middle
management profession. Empirical data of the study consists of narrative interviews (n 10) were collected from middle managers at Finnish
multidisciplinary universities. These interviews were then analysed
using grounded theory methods and the Straussian inductive-deductive approach. Grounded theory provides a suitable methodological
framework for this study, because previous research has paid scant attention to university middle management. It is therefore assumed that
current management theories do not offer sufficient tools for a deeper
understanding and description of psychological contracts in relation to
university management.
In this research, the psychological contracts of academic middle
managers take the form of four distinct profiles: 1) Enabler, 2) Preserver of University Culture, 3) Duty-Bound Administrator, and 4)
Autonomous Middle Manager. These four profiles coalesce at the core
of this study into the role of Protector of Scientific Enterprise and
Enabler, which emerges from the middle managers’ personal long-term
scientific work, which they are unwilling to give up, despite a high
managerial position. Their psychological contracts are primarily based
Abstract | 7

on commitment to science and only secondarily on commitment to
their university employer. An interesting finding was the impact of the
complex set of activities and actors that exist in the academic operating
environment, influencing interactions and interrelations among the
various actors and institutions, and thereby the entire managerial field
of action. Management of professional academic work is moulded by
interaction between the scientific community and management of
administrative work.
This research opens up a new perspective on psychological contracts.
Narrative interviews and analysis based on grounded theory allow the
unfolding of genuine individual experiences. Something that previous
research on psychological contracts has overlooked, but which this
research brings to the fore, is the existence of a significant number of
positive phenomena in individual values. The functionality and vitality
of universities stem from work-related wellbeing within the academic
community, in which the status of psychological contracts forms a
central feature.
Key words: academic management, academic profession, grounded
theory, human resources management, psychological contract,
university
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Esipuhe

Väitöskirjan tekeminen on ollut elämäni haasteellisin oppimiskokemus. Kokemus ei ole ollut pelkästään syventymistä tieteen ja tutkimuksen maailmaan vaan se on merkinnyt myös henkilökohtaista muutosta.
Onneksi minulla ei ollut aavistustakaan kaikesta eteen tulevasta,
muuten en ehkä olisi tähän ryhtynyt. Nyt koen suurta kiitollisuutta
siitä, että sain tämän tehdä. Tuekseni olen tarvinnut muita ihmisiä. On
tullut aika katsoa taaksepäin ja kiittää niitä, joille kiitos kuuluu.
Suuret kiitokset kuuluvat professori HT Jari Stenvallille, joka
koukutti minut henkilöstöjohtamisen opintoihin ja rohkaisi väitöskirjatyöhön ryhtymiseen. Jari siirtyi Tampereen yliopistoon ja väitöstutkimuksen toteutus ja ohjaus jatkuivat tutkimusidean synnyinsijoilla
Lapin yliopistossa. Erityisen suuret kiitokset on ansainnut professori
HT Antti Syväjärvi. Hän on ollut vaikuttamassa hallintotieteen ja johtamisen psykologian yhdistämiseen ja niiden yhteisen jatkoseminaarin
kehittämiseen. Antin tarkkanäköinen, kriittinen ja samalla rakentava
ohjausote antoi tilaa oman ajattelun kehittymiselle. Pian sain ohjaajakseni myös yliopistonlehtori HT Jaana Leinosen. Ilman Jaanaa en
olisi tässä. Hän jaksoi kuunnella ja ohjata tutkijan syvimmissäkin syövereissä. Kiitän ohjaajiani pitkästä pinnasta ja ymmärryksestä työelämän pyörteissä muotoutuneessa väitöskirjaprosessissa mukana olosta.
Kiitokset Lapin yliopiston hallintotieteilijöille ja erityisesti professori
VTT Timo Aarrevaaralle, jonka kanssa käymäni keskustelu terävöitti
käsitystäni korkeakoulujen ohjauksen ytimestä. Viimeisenä, muttei
vähäisimpänä kiitän lämpimästi yliopistonlehtori HT Ville Pietiläistä.
Villen tomera tuki ja sanat ”sinä pystyt siihen kyllä” jäivät pysyvästi
mieleeni.
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Työni esitarkastajina toimineille dosentti PsT Jouni Kekäleelle ja
professori (ma) HT Jussi Kivistölle esitän suurimmat kiitokset erinomaisista lausunnoista. Saamani rakentavat ja arvokkaat palautteet
auttoivat käsikirjoitukseni viimeistelyssä. Jussi Kivistöä kiitän myös
suostumuksesta vastaväittäjän tehtävään. Kiitän Lapin yliopiston ja
tiedekunnan mahdollistaman taiton sekä ulkoasun viimeistelyn toteutuksesta taittotalo PrintOnen Minna Komppaa sekä kannen suunnittelusta ja toteutuksesta graafikko Meri Aisalaa. Kielihuollosta kiitän Outi
Mikkolaa.
Kauneimmat kiitokset esitän lapsilleni Elinalle, Liisalle ja Jaakolle,
jotka puolisoineen ovat ymmärtäneet mitä sitoutumiseni ja sitkeyteni
käytännössä merkitsevät. Olen ehkä liikaakin vetäytynyt väikkärihuoneen yksinäisyyteen, jolloin lapseni ovat aika-ajoin vetäneet minut
maailmaan järjestäen yhteisiä tyttöjen reissuja ja kellonsiirtämiskokoontumisia. Kiitos näiden mukavien perinteiden luomisesta ja
osallistamisesta. Onneksi myös lapsenlapseni Maija, Eero ja Lauri ovat
olemassa. He kolme ovat opetelleet lukemaan ja kirjoittamaan väitöskirjatyöni aikana ja olleet mieluisa syy katkaista tutkimustyö viikonloppujen reissujen tai yökyläilyjen merkeissä.
Suurimmat kiitokseni ansaitsee puolisoni Antti, joka on tukenut
minua nämä vuodet. Hän on antanut tilaa, kuunnellut, ollut matkakumppanina ja uskonut, että väitöskirjatyö joskus valmistuu. Keittiön
pöydän ääressä vietetyt keskustelumaratonit ovat parasta mitä tiedän.
Eikä puolisoaan voi epätoivon hetkinä kauniimmin kannustaa kuin
Antin lausuma: ”näkisitpä itsesi minun silmin”.
Sitähän tämän väitöskirjatyön sanoma ja ihmisenä kasvaminen
lienevät, pyrkiä näkemään itsensä toisen silmin ja ymmärtää toisen
kokemusta.
Haukiputaalla, marraskuussa 2017
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen lähtökohtia
Yliopistot ovat uskonnollisten yhteisöjen lisäksi yksi ihmiskunnan vanhimpia instituutioita. Yliopiston idea syntyi jo ennen kuin yliopistot,
oppineiden yhteisöt, varsinaisesti organisoituivat yliopistoiksi. Yliopiston idean katsotaan syntyneen jo ennen ajanlaskumme alkua antiikin
Kreikan filosofikouluissa. Tieteen filosofiaa opetetaan yhä yliopistoissa,
ja filosofisen ajattelun koulukuntiin perehtyminen on osa opetusta esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Perinteisesti yliopistojen toiminnan lähtökohtana nähdään olevan tieteellisen tutkimuksen ja oppineisuuden
edistäminen yhteiskunnassa.
Yliopistot ympäri maailmaa ovat viimeisten kolmenkymmenen
vuoden aikana kohdanneet lukuisia merkittäviä muutoksia ja uudistuksia. Digitalisoituminen ja tutkimuksen kansainvälistymisen vaade
yli organisaatio- tai valtakunnan rajojen muokkaavat tieteen tekemisen kulttuuria ja yliopistoja samaan suuntaan. Kun tähän lisätään
kilpailu sekä kansainvälisesti että kansallisesti, tulee arviointi osaksi
tiedeyhteisöjen arkea. Yliopistorankingien tuloksia seurataan ja niihin vedotaan julkaisukanavia harkittaessa, tutkimusinfrastruktuureja
kehitettäessä ja rahoitusmalleja luotaessa. Yliopistojen ohjaus on sekä
kansainvälisesti että Suomessa siirtynyt tulos- ja markkinaohjautuvaksi. Toimintaa ohjaaviksi arvoiksi ovat muodostuneet kilpailukyky
ja taloudellinen menestys (Kallio & Kallio 2012; Välikangas 2012;
Koski 1996).
Valtion edellytykset rahoittaa julkisia yhteisöjä ovat viime vuosina
heikentyneet oleellisesti, mistä syystä myös yliopistot ovat tuottavuusja tehokkuustarkastelujen kohteina. Koulutukseen ja tutkimukseen
kohdistuvat tehostamispaineet ja määrärahojen leikkaukset ovat
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kohdentuneet koko yliopistosektorille. Yliopistoissa on viime vuosina
koettu merkittäviä muutoksia ja niihin edelleen varaudutaan.
Suomalaisten yliopistojen oikeushenkilöasema muuttui vuoden
2010 alusta uuden yliopistolain myötä (Yliopistolaki 24.7.2009/558).
Yliopistoissa toteutettuja uudistuksia tai muutoksia määrittää valtion
yliopistopolitiikka, mikä on viime vuosiin saakka sallinut omaehtoisen
kehittämistyön. Valtio on toimintaedellytysten luojana kannustanut
yliopistoja omiin ja itsenäisesti toteutettuihin ratkaisuihin. Uusi
yliopistolaki on merkinnyt sekä rakenteellisia että hallinnollisia uudistuksia. Valtio käytti uuden yliopistolain voimaan tullessa aluksi niin
sanottua porkkanaa, ei pakkoa -politiikkaa yliopistojen ohjauksessa.
Yliopistot ovat uudistaneet rakenteitaan ja sopeuttaneet toimintaansa
rahoitusleikkausten edellyttämällä tavalla. Kiristynyt taloudellinen
tilanne, toiminnan tehostaminen, kansainvälistyminen, digitalisaatio
sekä uudet johtamistavat arviointi- ja raportointijärjestelmineen ovat
aiheuttaneet merkittävän johtamisympäristön muutoksen. Johtajuus
ja johtaminen ovat nousseet keskeisiksi yliopistotyötä raamittaviksi
tekijöiksi.
Kriisiytyneen rahoitustilanteen myötä valtio on ottanut osin takaisin ja kiristänyt ohjausvaltaansa suhteessa yliopistoihin. Valtion puitteiden luojan rooli on muuttunut velvoittavammaksi, kuin se aiemmin oli.
Yliopistoja ohjataan etsimään kumppanuuksia yliopistojen kesken sekä
tutkimuksen että koulutuksen kentillä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ja kansainvälistyminen ovat nykyiselle yliopistotyölle merkittävämpi
velvoite, kuin ne aiemmin ovat olleet. Yliopistoissa on perustellusti
noussut huoli perustoimintoihin kohdistuvien leikkausten vahingoittavan etenkin yliopistojen tutkimustoimintaa.
Suomessa on tämän tutkimuksen toteuttamisen ajankohtana 14
opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvaa yliopistoa, joista
12 on itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja kaksi säätiölain mukaista
yksityisoikeudellista säätiötä.
Yliopistolain 2 §:n mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata
tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen
perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää
16 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan
kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten,
että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa
varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää
tieteellistä käytäntöä noudattaen. (Yliopistolaki 24.7.2009/558.)
Yliopistojen modernisaation myötä huomio on kiinnittynyt yliopistojen yhteiskunnallisen merkityksen korostumiseen perinteisten
tutkimus- ja koulutustehtävien lisäksi. Yhteiskunnallisen palvelutehtävän vaateet ilmenevät yhteiskuntaa hyödyttävän tiedon tuottamisen,
innovaatioiden, uuden korkeasti koulutetun työvoiman tuottamisen ja
kansainvälistymisen vaateina. Tutkimuskirjallisuudessa ja myös johtamiskirjallisuudessa aihe on ollut esillä. Ståhle ja Ainamo (2012) väittävät, että yliopistojen ydintehtävät, opetus ja tutkimus, eivät kuitenkaan
uusissakaan paineissa ole menettäneet merkitystään. Yliopistojen ydintehtävä on laajentunut myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja yliopistojen on edelleen tuotettava uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa
ja itsenäiseen ajatteluun kykeneviä asiantuntijoita. Yliopistojen odotetaan tukevan yhteiskuntaa myös talouden näkökulmasta. Toimintaa on
pakko tehostaa koko yhteiskunnassa, minkä vuoksi yliopistoja on viime
vuosina muokattu yritysten kaltaisiksi. Yliopistojen kolmijakoinen
ydintehtävä on kuitenkin erilainen kuin niiden ulkopuolisten toimijoiden, minkä vuoksi yliopistojen johtamishaaste on myös erilainen.
Tehostamistoimet ovat tutkimusten mukaan aiheuttaneet yliopiston
ydintoimijoissa tyytymättömyyttä hallinnollisten työtehtävien lisääntyessä. Tieteellisen tutkimuksen tuottavuus ja suomalaisen tieteen suhteellinen taso ovat viime vuosina selvästi laskeneet. Yliopistouudistuksella haluttiin tehostaa yliopistojen johtamista autonomiaa lisäämällä.
Tarkoittaako autonomia itsenäistä päätöksentekoa talousasioissa vai
entistä suurempaa akateemista vapautta, siitä ei toistaiseksi ole yhteistä ymmärrystä. (Ståhle & Ainamo 2012, 7–8.) Virranniemi (2015a)
puolestaan toteaa yliopistojen tutkimustoiminnan olevan autonomista,
jolloin yhdeksi merkittävimmäksi johtamisen tehtäväksi muotoutuu
yhteisen ideoinnin mahdollistaminen organisaation sisällä eri ryhmien
sekä organisaation ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Monitieteisyy1 Johdanto | 17

destä sekä suhteista ja yhteistyöstä yliopistojen ulkopuolisiin toimijoihin on muotoutunut merkittävä selviytymisen edellytys. (Virranniemi
2015a, 149–151.) Uudenlainen innovaatiohenkisyys vastaa osaltaan
yhteiskunnallisen palvelutehtävän haasteeseen.
Yliopistojen pysyvyys suomalaisessa yhteiskunnassa kuvastuu
hyvin siinä, että se on vuosisatojen ajan säilyttänyt jatkuvuutensa eri
vallanpitäjistä huolimatta. Suomessa viimeisin yliopistolain uudistus
ja siihen liittyvä yliopistojen hallinnollisen aseman muutos ovat samansuuntaisia kuin monissa muissakin maissa. Sekä rakenteellisia että
hallinnollisia uudistuksia kohtaan on kuitenkin esitetty huomattavaa
vastustusta. Kritiikki on kohdistunut erityisesti liike-elämästä lähtöisin
olevan hallintomallin soveltamiseen yliopistoissa ja resurssien liiallisiin
keskittämispyrkimyksiin. Tutkimusrahoitusta on haluttu kasvattaa kilpailullisempaan suuntaan. Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän toiminnan tehostaminen ja laadun parantamisen sekä kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn nostaminen ovat olleet keskeisiä muutostarpeiden
perusteluja.
Ajankohtaista yliopistoihin liittyvää keskustelua käydään yliopistoideaalista ja yliopistojen humboldtilaisesta perinteestä. Tuottavuuden
ja tehokkuuden vaateiden katsotaan vaarantavan yliopistoideaalin
edellyttämän itsensä kasvattamisen. ja kääntävän huomiota kouluttamiseen. Himangan (2012) mukaan yliopiston tulisi olla yhteisö, joka
kohtelee opiskelijoita alusta pitäen itseinä, henkilöinä jotka päättävät
itse opinnoistaan ja ottavat vastuun itsestään. J. V. Snellmanin ajattelun
mukaan todellinen tietäminen ei tarkoita, että ihminen tietää kulttuurinsa edellyttämät oikeat vastaukset, vaan yksilön tulisi myös itse
oivaltaa totuuksien oikeellisuus. (Himanka 2012, 520, 525.)
Tutkijat väittävät (Aarrevaara 2010, 2011; Rinne ym. 2012) tutkimustyön ja tutkijoiden aseman vaikeutuneen. Myös akateemisen profession
asema on heikentynyt viimeisten 40 vuoden aikana valtiollisen ohjauksen korvatessa akateemisen autonomian (Shattock 2014). Päättäjile ovat
osoittautuneet haasteellisiksi tutkimuksen ja opetuksen ristiriitaiset
vaatimukset ja jakautuminen eurooppalaisten korkeakoulujen kesken.
Myös muutosten ylikansalliset rakenteet ja syvälle akateemisiin yhteisöihin liittyvät kysymykset ovat osoittautuneet vaikeiksi. (Kwiek 2012.)
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Toimintaympäristön nopea muutos, maailmanlaajuinen taloudellinen kriisi, yhtiöittämiset, ulkoistamiset, rakenteellinen kehittäminen
ja muut uudelleenorganisoinnit aiheuttavat jatkuvan myllerryksen niin
johtajien kuin organisaation jäsentenkin arjessa. Edelleen yliopistoissa
on epäilty olevan tieteentekijöitä, jotka sitkeästi varjelevat tutkimustaan ulkopuolisen rahoituksen asettamilta ehdoilta. He taiteilevat tieteen puhtauden ja rahoittajien odotusten välimaastossa. Rahoituksen
pieneneminen ja hallinnolliset uudelleenorganisoinnit ovat tuoneet
mukanaan yt-neuvottelut moneen suomalaiseen yliopistoon. Tukipalvelutehtäviä on järjestelty uudelleen ja henkilöstöä on vähennetty.
Tämän seurauksena opettajat ja tutkijat ovat joutuneet suoriutumaan
tehtävistä, joita heidän ei aiemmin ole tarvinnut tehdä. Tutkimus- ja
opetushenkilöstön mielestä aikaa jää nykyisin vähemmän varsinaisille
ydintehtäville.
Yliopistouudistusten yhteydessä on korostettu akateemisen johtajuuden merkitystä. Yliopistomaailmassa johtaminen on jo sanana
huonossa maineessa. Johtaminen liitetään ylhäältä tulevaan käskytykseen ja byrokratiaan, joka uhkaa tieteentekijöiden autonomiaa ja
vapautta. Dynaaminen muutos yliopistojen rakenteissa, ohjauksessa ja
toimintaympäristössä aiheuttaa muutoksen myös akateemisen työn ja
akateemisen johtamisen sisällöissä.

1.2 Tutkimusasetelma ja tutkimustehtävä
Tässä hallintotieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa tarkastellaan aineistolähtöisesti Suomen monitieteisten yliopistojen tulosvastuullisten
akateemisten keskijohtajien kokemuksia johtajina ja johdettavina olemisesta. Tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä kuvataan yksilöllisten ja
ainutkertaisten kokemusten kautta. Yksilöiden näkökulmaa tutkimuksessa edustaa yliopistojen keskijohto. Keskijohdolla tarkoitetaan tässä
tutkimuksessa tulosvastuullisia yliopistojen dekaaneja tai tieteenalayksiköiden johtajia. Joissakin suomalaisissa yliopistoissa dekaanit saattavat olla osa yliopiston ylintä johtoa ja johtoryhmän jäseniä. Tutkimus
pyrkii lisäämään ymmärrystä yliopistojohtajien työstä, inhimillisistä
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voimista sekä johtamisen ja muutoksen hallinnan edellytyksistä akateemisissa yhteisöissä.
Ihmisten kokemusten tutkiminen, tulkinta ja analysointi ovat tutkimuksellisesti haastavia. Ihmisten kokemukset ovat tärkeä tutkimuskohde muun muassa siksi, että yksilöiden kokemuksista oppiminen ja
kokemusmaailman hyödyntäminen organisaatioissa laajemminkin on
tärkeää organisaation johtamisessa, tehokkuuden parantamisessa ja
muutoksen eteenpäin viemisessä. Organisaatio ei voi kehittyä ilman
yksilöiden kokemusten ymmärtämistä. Organisaation muodostavat
siinä työskentelevät ihmiset. (Åhman 2003, 218.) Rauhala (1983) ja
Laine (2007) esittävät kokemuksen tarkoittavan niitä merkityksiä,
joita ihminen yhdistää johonkin tapahtumaan, jonka hän on jollain
tavalla kokenut. Merkityksiä analysoimalla voidaan tutkia, millaisia
asiat yksilöiden näkökulmasta ovat. (Rauhala 1983, 98–108; Laine
2007, 29.) Kokemukseen sisältyvät sekä ymmärtäminen että merkityksellisyys. Merkityksellisyys syntyy elämäntilanteessa ja ymmärtäminen
tajunnallisen toiminnan tuloksena. (Perttula 2008, 116–123.)
Tässä tutkimuksessa keskijohtoa edustavien yksilöiden ainutkertaisten kokemusten kautta pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, millainen
suhde heillä on organisaation eri tahoihin ja mihin he työssään sitoutuvat. Keskijohtajien asema ylimmän johdon ja henkilöstön välissä tekee
professiosta mielenkiintoisen. Grove (1985) katsoo keskijohdon olevan
ikään kuin organisaation tukiranka, joka hierarkkisessa organisaatiomallissa sijoittuu strategisten päätöksentekijöiden ja muun henkilöstön
väliin. Keskijohto toimii ylemmän ja operationaalisen tason linkittäjänä. (Grove 1985, 7.) Yliopistojen keskijohdon merkitys verkostojen
rakentajana yliopiston sisällä, rahoittajiin ja muuhun yhteiskuntaan
päin on tärkeää. Yhteistyö elinkeinoelämän ja muiden koulutusorganisaatioiden välillä on oleellinen tehtävä yliopistojen kehittämisessä.
Dekaanien ammattitaito ilmenee organisaation käytännön tason toiminnan ja kokonaisuuden ymmärtämisenä.
On syytä ymmärtää, mikä saa dekaanit ponnistelemaan työyhteisönsä
ja koko organisaationsa tavoitteiden mukaisesti ja miten he itse kokevat
muutostilanteessa työnsä? Kaaoksen sietokyky, joustavuus, suhteellisuuden taju, vertaistuki sekä hyvä itsetunto saattavat olla johtajan sel20 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

viytymisen edellytyksiä. Dekaanien näkemykset ihmisten johtamisesta
lienevät keskeisiä tehokkaiden työyhteisöjen luomisessa. Kannustavien
työyhteisöjen muodostamisessa on yliopistoilla haasteita muutosten
keskellä. Yksilöiden kokemukset heijastuvat koko työyhteisöön.
Yliopiston johto arvostaa dekaanien oman tieteenalan tuntemusta
ja tutkimustyökokemusta. Haasteena saattaa olla, että yliopistoissa
johtajat ovat oman tieteenalansa huippuasiantuntijoita, joilla ei ole riittävästi valmiuksia hallinnolliseen johtamiseen. Toisaalta ylempi johto
edellyttää dekaaneilta hyviä esimiestaitoja ja sitä, että he toteuttavat
johdon asettamia strategisia tavoitteita määrätietoisesti sekä käyttävät
heille myönnettyjä resursseja rationaalisesti. Alaiset odottavat dekaaneilta tavoitteiden asettamista, oikeudenmukaista kohtelua, riittäviä
resursseja ja realistisia aikatauluja. Alaiset odottavat myös avointa ja
motivoivaa työilmapiiriä. Kun yliopistojen erityisyys, tiedeyhteisöissä
työskentelevien yksilöiden autonomia, antaa oman sävynsä johtamiseen, on dekaanin työsarka erityisen mielenkiintoinen.
Akateemisten asiantuntijoiden johtamisessa perusristiriita on
johtajuuden ja asiantuntijuuden toimintalogiikoissa. Asiantuntijatyö
edellyttää tietyn alan erityisosaamista, sen kehittämistä ja ylläpitämistä
omaan luovuuteen ja näkemykseen perustuen. Yliopistoissa akateeminen työ perustuu autonomiseen ajatteluun, koska organisaatiossa
yläpuolella olevilla harvoin on saman asiantuntijuusalan osaamista. Perinteinen johtaja puolestaan kontrolloi, arvioi, laskee sekä on vastuussa
tuloksesta ja henkilöstöstään. Tulosohjaus ja uutta luova akateemisuus
saattavat joutua ikään kuin törmäyskurssille, koska ne lähtökohtaisesti
ovat erilaisia toimintoja. Akateemiset asiantuntijat eivät ole helppoja
johdettavia eivätkä usein edes suostu johdettaviksi. Organisaatiossa
voi ilmetä ristivetoa ja keskinäistä ymmärtämättömyyttä. (Viitala &
Koivunen 2010.) Nämä seikat aiheuttavat akateemisen keskijohtajan
työhön ristiriitoja.
Tutkimuksessa keskeisenä lähtöajatuksena on, että yliopistojen dekaanien psykologisten sopimusten tarkastelu tarjoaa näkökulman siihen, miten he työnsä kokevat ja millainen suhde heillä on organisaation
eri tahoihin. Psykologiset sopimukset antavat tietoa siitä, mitkä seikat
työssä ja työympäristössä ovat akateemisille keskijohtajille tärkeitä ja
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miten nämä vaikuttavat heidän organisaatiokäyttäytymiseensä, motivaatioonsa ja työvointiinsa. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita
yliopistojen akateemisten keskijohtajien psykologisten sopimusten
rakentumisesta, sopimuskumppaneista ja psykologisten sopimusten
keskeisistä kriteereistä.
Tutkimusten (Conway ym. 2014; Metz ym. 2012; Senior ym. 2016;
Shore ym 2004) perusteella psykologisia sopimuksia voidaan käyttää
moniulotteisena viitekehyksenä johtamisen ja toimintaympäristön
välisen suhteen tutkimuksessa. Työnantajan ja työntekijän välinen
suhde on dynaaminen ja aina jonkin toimintaympäristön sisällä, missä
määritellään olosuhteet ja noudatettavat säännöt sekä mahdollistetaan
tai rajoitetaan osapuolten toimintaa. Muutostilanteissa psykologisten
sopimusten teoriat ovat hyvä keino arvioida muutoksia ja niiden sosiaalisia vaikutuksia.
Tutkimus osaltaan täydentää yliopistojen johtamiseen liittyvää
keskustelua ja tutkimusta organisaatioiden ja henkilöstön johtamisen
näkökulmasta. Keskeiset käsitteet tutkimuksessa ovat psykologinen
sopimus ja akateeminen johtaminen. Yliopistokulttuuri ja yliopistojen
arvot antavat yliopistokontekstille omat erityispiirteensä. Perinteisesti johtamista on tarkasteltu organisaation taloudellisten resurssien
hallinnan näkökulmasta, jossa johtamisen edellytysten lähtökohtana
ovat olleet organisaation käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.
Mikäli organisaation taloudellinen tilanne on ollut suotuisa, se on
tuonut positiivista ilmapiiriä myös johtamiseen. Olettamuksena tässä
tutkimuksessa on, että yliopiston keskijohtajien kokemaan johtamiseen
eivät vaikuta pelkästään taloudelliset tekijät. Sen sijaan johtamiskokemukseen vaikuttavat myös koko organisaation arvot, vuorovaikutus ja
kulttuurilliset ilmiöt. Tämän kaltaista aiempaa tutkimusta ei yliopistokontekstissa ole aiemmin juurikaan tehty.
Tutkimuksen tavoitteina on
1. lisätä ymmärrystä psykologisten sopimusten merkityksestä akateemisessa johtamisessa ja
2. tarkastella psykologisten sopimusten toteutumista akateemisen
keskijohdon johtamistyössä.
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Tutkimuksen tarkoituksena ei ole testata aiempia teorioita tai hypoteeseja, vaan lisätä ymmärrystä akateemisista keskijohtajista inhimillisinä
toimijoina ja ajattelijoina sekä tuottaa alustavaa uutta teoriaa yliopistojen johtamisesta.
Tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa verraten vähäistä suomalaiseen akateemiseen johtamiseen soveltuvaa psykologisia sopimuksia
koskevaa tieteellistä ja tutkimuksellista keskustelua. Suomalaisessa
yliopistojärjestelmässä on omanlaisia erityispiirteitä ollen ensi sijassa
tieteellinen laitos. Yliopistoissa korostuvat tieteellinen tutkimus ja
siihen perustuva opetus. Suomalainen yliopistojärjestelmä pohjautuu
humboldtilaiseen yliopistoajatteluun, jossa yliopistoihanne tarkoittaa
muun muassa akateemista vapautta. Empiirisen aineiston analyysin
pohjalta tutkimuksessa tehdään päätelmiä, millaisilla edellytyksillä
akateemisia yhteisöjä voidaan johtaa ja millaisia todelliset vaikuttamismahdollisuudet akateemisissa yhteisöissä ovat. Tutkimuksessa sivutaan
myös sitä, ketkä yliopistojen johtamiseen osallistuvat. Tällä tavoin
tutkimuksessa on tarkoitus luoda kuva keskijohdon ja yksilöiden merkityksestä yliopistojen johtamiseen.
Tutkimuksen tavoitteena on siis tarkastella akateemisen keskijohdon
kokemusten näkökulmasta yliopistojen johtamista. Tutkimuksessa haetaan tällöin vastauksia siihen, miten yksilöt jäsentävät omaa rooliaan
johtamisessa ja millaisena he näkevät organisaationsa dynamiikan, eli
millaisten tekijöiden he näkevät vaikuttavan yliopistojen johtamiseen.
Koska tutkimus on kiinnostunut yksilöiden subjektiivisista kokemuksista, se pyrkii vastaamaan myös siihen, millaisin odotuksin, tavoittein
ja toivein yksilöt työtään analysoivat.

1.3 Tutkimuksen tieteenteoreettinen perusta ja
lähestymistapa
1.3.1 Aiempia tutkimuksia

Tämä tutkimus sijoittuu hallintotieteen kenttään, tarkemmin henkilöstöjohtamisen alaan. Hallintotiede tarkastelee vahvalla teoreettisella
otteella ja lähtökohdilla sekä makro- että mikronäkökulmista koko
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julkisen hallinnon toimintaa, toimintapolitiikkoja ja johtamista. Tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa on yliopistojohtaminen keskijohtajan henkilökohtaisten kokemusten näkökulmasta, keskijohtajien
psykologisista sopimuksista. Tarkemmin tutkimus voidaan näin ollen
rajata kuuluvaksi psykologisesti painottuneeseen henkilöstöjohtamiseen. Henkilöstöjohtamisessa psykologisen johtamisorientaation
tärkeys on kiistaton myös yliopistokontekstissa. Tästä huolimatta sitä
on yliopistokontekstissa toistaiseksi tutkittu niukasti. Dynaaminen
muutos yliopistojen rakenteissa aiheuttaa muutoksen myös akateemisen työn sisällöissä. Yksilöiden muutoskokemukset heijastuvat koko
työyhteisöön. Erityisesti kannustavien työyhteisöjen luomisessa on
yliopistoilla haasteita muutosten keskellä. Muutostilanteissa johtamiseen kohdistuu odotuksia sekä yksilöiden että yhteisön näkökulmasta.
Valtion tiukentunut ohjausote ja tuloksellisuuspaineet näkyvät yliopistoyhteisöjen arkipäivässä.
Kuvattaessa työntekijän ja esimiehen välistä suhdetta oletetaan psykologisten sopimusten teorian, eli työntekijän subjektiivisten käsitysten
työsuhteeseen kuuluvista vastavuoroisista odotuksista, velvollisuuksista
ja oikeuksista, tuovan selkeyttä ilmiöiden ymmärtämiseen. Rousseaun
mukaan (1995) psykologisilla sopimuksilla tarkoitetaan yksilöiden
henkilökohtaisia käsityksiä olemassa olevista oikeuksista ja velvollisuuksista työsuhteessa. Tämä Rousseaun määritelmä psykologisista sopimuksista on hyvin tunnettu, ja siihen viitataan usein psykologisia sopimuksia käsittelevissä artikkeleissa. Tässä tutkimuksessa on lähestytty
psykologisia sopimuksia nimenomaan edellä mainitusta Rousseaun
määrittelemästä yksilöllisestä näkökulmasta. Psykologisten sopimusten termin ovat ensi kertaa, toisistaan tietämättä, maininneet Argyris
(1960) ja Menninger (1958). He kumpikin mainitsivat psykologiset
sopimukset tutkimuksissaan, mutta kuvasivat kumpikin toistuvasti eri
ilmiötä. Argyris kuvaili ensimmäisen kerran vuonna 1960 psykologisen
työsopimuksen, johon olennaisena osana kuului työpaikan käyttäytymisnormeja (George C 2009, 5). Myöhemmin Levinson ym. (1962),
Kotter (1973) ja Schein (1980) ovat täydentäneet käsitteen sisältöä.
Psykologisten sopimusten tutkimus alkoi laajentua vasta 1990-luvulla.
Aihetta ovat tutkineet muun muassa Rousseau (1989, 1995), Rousseau
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ja Greller (1994), Herriot ja Pemberton (1997) sekä Morrison ja Robinson (1997). Psykologisten sopimusten käsitettä, rakentumista ja
muuttumista avataan tarkemmin luvussa 3.
Tässä tutkimuksessa keskitytään yliopistojen keskijohtajien eli dekaanien psykologisiin sopimuksiin. Keskijohtoa koskevia tutkimuksia
on julkaistu runsaasti. Nimekkäimpiä tutkijoita lienevät Nonaka ja Takeuchi (1995), Kotter (1996) ja Grove (1985). Heidän tutkimuksensa
käsittelevät organisaatioiden muutostilanteita ja keskijohtajan roolia
muutoksessa. Yliopistokontekstin keskijohtoa ovat tutkineet muun
muassa Brennan (2010), Hancock ja Hellawell (2003) sekä Saunders ja
Sin (2015). Keskijohdon professiosta enemmän luvussa 3.4.2.
Hyvin tunnettu yliopistokontekstin tutkija on Burton Clark. Hän
on tutkinut yliopistojen johtamista niiden arvojen kehityksen näkökulmasta: humboldtilaisesta yliopistosta, akateemisesta vapaudesta,
valtion, ulkopuolisen yhteiskunnan ja yliopistojen välisestä suhteesta
edelleen yrittäjämäiseen yliopistoon (1983, 1987, 1998). Clarkin tutkimuksiin viitataan melkeinpä kaikissa yliopistokontekstia koskevissa
tutkimuksissa. Huusko ja Muhonen (2003) sekä von Humboldt (1990)
ovat tutkineet yliopistojen arvojen kehitystä valistusajalta nykypäivään.
Tirronen (2005, 2010, 2013, 2014) on tutkinut korkeakoulujen sivistyskäsityksen ja arvojen muutosta sekä yliopiston ajatuksen kehitystä
erilaisissa historiallisissa yliopistomalleissa.
Silvonen (1996), Malkki (2002), Ikola-Norrbacka ja Lähdesmäki
(2011) ovat tutkineet tuloksellisuusajattelun vaikutuksia yliopistojen
johtamiseen ja johtajien ammatilliseen kompetenssiin sekä johtamisosaamisen korostamista. Aarrevaara (2010, 2011) on tutkinut akateemisen vapauden ilmentymistä ja muutoksia akateemisessa maailmassa
sekä akateemisen johtamisen mahdollisuuksia. Aarrevaaran ja Pekkolan
(2010) tutkimus käsittelee muuttuvaa akateemista professiota Suomessa. Aarrevaaran, Dobsonin ja Pekkolan (2011) kansainväliseen tutkimushankkeeseen liittyvä tutkimus, muuttuva akateeminen professio
(CAP), on monitieteinen tutkimus, joka osoittaa profession käsitteenä
olevan merkittävästi sidoksissa kansalliseen lainsäädäntöön ja korkeakoululaitokseen. Tutkimuksessa esitetty maakohtainen vertailu onkin
maatapausten esittelyä ja niiden vertailua.
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Kekäle (1997) on väitöstutkimuksessaan tarkastellut kahden suomalaisen yliopiston ainelaitosten johtamiskulttuureja ja -käytäntöjä
ajanjaksona, jolloin yksilöjohtajien valtaa on lisätty ja yliopistojen määrärahoja merkittävästi leikattu. Tutkimuksessa tarkastellaan tieteenalan
näkökulmien ja piirteiden vaikutusta johtamiseen sekä toisaalta laitoskohtaisten johtamiskulttuurien taustaa ja muotoutumista. Suomessa
keskustelu ja tutkimustyö yliopistojohtamisesta kiihtyi uuden yliopistolain myötä. Väitöstasoisia tutkimuksia yliopistojen johtamisesta on
julkaistu muun muassa seuraavasti: Juppo (2011) on tutkinut yliopistojen muutosta yliopistojen rehtoreiden kokemana. Kirsi-Mari Kallio
(2014) on tutkinut suoritusmittauksen vaikutuksia tulosohjattujen
yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilökunnan työhön. Virranniemen väitös (2015) nostaa esiin suomalaisten yliopistojen tutkimus- ja
innovaatiojohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita.
Yliopistokontekstin erityisyys tulee esiin Pekkolan (2014) väitöskirjassa Korkeakoulujen professio Suomessa – kehityskulkuja, käsitteitä
ja ajankuvia. Häneltä on ilmestynyt myös lukuisia muita akateemista
työtä koskevia kirjoituksia yhteistyössä muun muassa Kari Kuoppalan
ja Riikka Lätin (2012) kanssa.
Valtaa, uutta yliopistopolitiikkaa ja yliopistotyötä Suomessa eri
työntekijäryhmien kokemusten ja näkemysten pohjalta ovat tutkineet
Rinne ja muut (2012). Kirsi-Mari ja Tomi J. Kallio (2012) ovat tutkineet tulosohjausta yliopistojen asiantuntijatyössä. Näyttää siltä, että
suomalaisessa yliopistokontekstissa tutkimus kiinnittyy suurelta osin
tuloksellisuus- ja taloudellisuuskeskusteluun. Akateemista johtamista
ja yliopiston johtamisympäristön muutosta tarkastellaan tarkemmin
luvussa 2.
Ruotsalainen ja Kinnunen (2013) ovat tutkimuksessaan vertailleet
pysyvien ja määräaikaisten yliopistotyöntekijöiden psykologisten
sopimusten sisältöä ja täyttymistä sekä työntekijän että organisaation
velvollisuuksien näkökulmasta. Suomalaisessa yliopistokontekstissa
keskijohdon ja akateemisen profession näkökulma johtamiseen on
aiemmissa tutkimuksissa vähäistä. Myöskään keskijohdon psykologisten sopimusten näkökulmaa ei ole liiemmin tutkittu. Kansainvälisessä
kirjallisuudessa psykologisia sopimuksia ei ole toistaiseksi aiemmin
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sovellettu korkeakoulujen johtamista käsittelevässä tutkimuksessa
muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta (esimerkiksi Shen
2010). Lisäksi yliopistokontekstissa grounded teoria -lähestymistavalla
(GT) tehtyä tutkimusta on hyvin vähän.
Yliopistojen johtamisesta on julkaistu lukuisia kirjallisuuskatsauksia
ja mielipidekirjoituksia. Ståhlen ja Ainamon (2012) teos Innostava
yliopisto sisältää usean suomalaisen tutkijan näkökulman yliopiston
johtamisen ainutlaatuisesta merkityksestä tutkijan työn edellytysten
turvaamiseksi. Volanen (2012, toim.) sekä Karvonen ja muut (2014,
toim.) ovat julkaisseet huolensa tieteentekijöiden työn muuttumisesta
ja mielekkyydestä uudessa yliopistossa. Yliopistolain muutoksen ja
tiukan tuloksellisuusajattelun on koettu tuovan mittavia haasteita yliopistoihin, mistä syystä aihe koskettaa yliopistolaisia syvästi.
1.3.2 Laadullinen tutkimusote menetelmällisenä valintana

Perinteisesti kansainvälinen johtamistutkimus on perustunut positivistisiin ja kvantitatiivisiin lähtökohtiin. Johtamista on tutkittu empiirisillä tutkimuksilla, joista on johdettu lukuisia teorioita ja malleja. Kvantitatiivista tutkimusta on kritisoitu sen konteksteja huomioimattomasta
otteesta. Kvantitatiivisen, selittävän, tutkimusotteen ei ole katsottu
mahdollistavan organisaatiokäyttäytymisen ymmärtämistä. Johtamistutkimuksen katsotaan kehittyneen 1980-luvulta lähtien nimenomaan
laadullisen tutkimuksen metodologian käyttöönoton kautta. (Bryman
2004, 731; Klenke 2008, 5; McNabb 2013, xxv.) Ihmistieteissä ei voida
esittää kausaalisia selityksiä, vaan niille on olennaista pyrkimys tutkittavien ihmisten sisäisen elämän tuntemiseen sekä heidän toimintaansa
ohjaavien sisäisten motiivien ja perusteiden ymmärtämiseen (Raatikainen 2015). Denzinin ja Lincolnin (1994, 1) mukaan laadullisessa
tutkimuksessa tavoitteena on lähestyä tutkimuskohdetta sen luonnollisissa olosuhteissa, tavoitteena ymmärtää ja tulkita tutkimuskohteen
empiirisestä aineistosta nousevia merkityksiä.
Varto (1992) esittää, että tutkimuksen kohteet saavat merkityksensä
ja lähtökohtansa ihmisten kokemustodellisuudesta, joka on koko ajan
läsnä ja valmiina, yhtaikaa muuttuvana ja muutettavana. Laadullisessa
tutkimuksessa elämismaailmaa tarkastellaan merkitysten maailmana,
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jossa merkitykset ilmenevät ihmisen toimina, päämäärien asettamisina,
suunnitelmina, hallinnollisina rakenteina, yhteisöjen toimina ja päämäärinä sekä muina vastaavina ihmisestä lähtöisin olevina ja ihmiseen
päätyvinä tapahtumina. Mikään elämismaailman ilmiöistä ei ole riippumaton ihmisestä, sillä merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta.
(Varto 1992, 23–24.)
Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan pyrkimystä tarkastella
tapahtumia, ilmiöitä, normeja ja arvoja niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka ovat tutkimuksen kohteena. Alvesson ja Deetz (2000)
toteavat laadullisen tutkimuksen suuntautuvan sosiaalisesti järjestäytyneeseen todellisuuteen korostaen merkityksiä, ideoita ja käytäntöjä,
ottaen yksilön näkökulman vakavasti kyseenalaistamatta sen laajempaa
ympäristöä tai toimintoja. Tutkimusmenetelmä ymmärretään laajasti
käsittäen se tavaksi ja puitteiksi, joilla empiiristä materiaalia käsitellään. Merkityksellistä on tutkijan tapa, jolla hän lähestyy kohdetta,
esitetyt kysymykset, vastaukset, tulkinnat, kuvaukset ja oivallukset.
Miten yksilö suhtautuu sosiaaliseen todellisuuteen, käytettyyn kieleen,
jolla selvennetään ja selitetään tapahtumia ovat myös merkityksellisiä.
Menetelmä tarkoittaa myös sitä, miten systemaattisuus ja logiikka
saavutetaan empiiristä aineistoa käsiteltäessä, esimerkiksi tapaa selvitä
haastattelujen monitulkinnallisuudesta ja ristiriitaisuuksista. (Alvesson
& Deetz 2000, 3–5, 70.) Laadullisessa johtamistutkimuksessa on mahdollista huomioida tutkittavan ympäristö, tilanteet ja johtajan vastuut
sekä kiinnittää huomio johtamisen erityispiirteisiin ja johtamisessa
korostuviin asioihin ja niiden merkityksiin. Aiemmin vähemmän tutkittujen johtamiskäsitysten ja -muotojen selvittäminen mahdollistuu.
Tutkimusaineistossa mahdollistuu johtamisen vuorovaikutuksen huomioiminen. Myös johtamista problematisoiva tarkastelu on mahdollista ilman aiempaan teoriaan pakottamista. (Bryman 2004, 754–758.)
Tutkittavan erityislaadun tunnistaminen edellyttää sen olemassaolotavan erittelyä eli ontologista erittelyä. Pyritään selvittämään, kuinka
tutkittava on olemukseltaan laadullinen. Tutkimuksen kohteen ollessa
ihmisen kokemus, kuten tässä tutkimuksessa psykologiseen johtamisorientaatioon liittyvät kokemukset, niiden merkitys yksilölle sekä työyhteisön eri toimijoiden keskinäiset suhteet, on laadullinen tutkimus
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luonteva valinta tutkimuksen toteuttamiseksi. Kokemukset eivät ole
mitattavissa olevia yksiköitä. (Varto 1992, 30–31.)
Nämä lähtökohdat tarkoittavat tutkimuksellisesti sitä, että toimintaa tulee tutkia vuorovaikutuksellisena ilmiönä yksilön ja hänen ympäristönsä kanssa. Tutkijan tulee olla siinä määrin sisällä tutkittavassa
alueessa, että hän ymmärtää käytettävän kielen keskeiset symbolit. Symbolien ymmärtäminen auttaa tutkijaa tulkintojen tekemisessä. Tutkijan
on myös kyettävä tunnistamaan ja kuvaamaan aiemmin vähemmän
tutkittujen, kontekstisidonnaisten johtamisilmiöiden merkitys. Tutkija
menee kentälle avoimin mielin ilman sitoutumista aiempiin teorioihin.
Tutkija joutuu pitämään merkityksellisinä asioita, joita tutkittavat
hänelle välittävät, vaikka ne eivät vastaisikaan tutkijan omaa käsitystä
asioiden merkityksestä.
Jokainen tutkimus voidaan ymmärtää tutkijan kamppailuna läheisyydestä ja etäisyydestä suhteessa tutkimuskohteeseen. Laadullisessa
tutkimuksessa on aina tärkeää pyrkimys päästä lähelle tutkittavia, jotta
pystyttäisiin ymmärtämään, saamaan käsitys tutkittavien tarkoituksista, ideoista, huolista, haluista, käytännöistä ja rajoituksista. Toisaalta
pitäisi pystyä luomaan järkevä etäisyys, jotta pystyisi näkemään selvästi
ja luomaan uusia ymmärryksen tasoja. Kyselylomakkeet ja laboratoriotutkimukset eivät välttämättä pysty selventämään tutkimuskohdetta
kuin hyvin pinnallisesti.
1.3.3 Grounded teoria osana laadullista tutkimusta

Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma on aineistolähtöinen, eli empiirinen aineisto kootaan ja analysoidaan grounded teorian periaatteita
soveltaen. Laadullisessa aineistolähtöisessä tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle ilman liian tarkkoja ennakkokäsityksiä aiheesta, koska ne
voivat rajata tutkijan ymmärrystä. Tutkimussuunnitelma rakennettiin
väljäksi tarkoituksena antaa sen elää tutkimushankkeen mukana. (Ks.
esim. Eskola & Suoranta 1998, 15–19.)
Tämän tutkimuksen menetelmävalintaa, grounded teoriaa, perustellaan sillä, että tutkimuksessa on haluttu hakea sekä uutta tietoa että uutta näkökulmaa yliopistojen keskijohtajien psykologisista sopimuksista.
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ten sopimusten näkökulmasta, ja suomalaisessa yliopistojärjestelmässä
on monia erityispiirteitä verrattuna muiden maiden yliopistojärjestelmiin. Koska tutkimuksen pääkäsitteessä, psykologisessa johtamisessa,
on kysymys kokemusten tulkitsemisesta, ei lukumääriä korostavan
metodin valinta ole perusteltua. Grounded teoria -menetelmässä on
kysymys nimenomaan kiinnostus ihmisten välisistä vuorovaikutusprosesseista. Tämän tutkimuksen aihe edellytti haastateltavien yliopistojen
akateemisten keskijohtajien kokemusten korostumista ja kontekstin
erityispiirteiden huomioivaa tarkastelua. Tutkimuksen johtopäätökset,
joissa kiinnityttäisiin määrällisiin havaintoihin, eivät ole tämän tutkimuksen kannalta relevantteja: pyrkimyksenä ei ole etsiä suurta joukkoa
tilastollisesti merkitseviä tuloksia, vaan erilaisia laadullisesti merkittäviä
havaintoja, joilla tutkimuksen ongelmanasetteluun pyritään parhaiten
vastaamaan. (Ks. Charmaz 2000, 522; Siitonen 1999, 27.)
Sosiologit Anselm Strauss ja Barney Glaser kehittivät gounded teoria -lähestymistavan tai metodin 1960-luvulla. Heidän ensimmäinen
aihetta koskeva teoksensa, The Discovery of Grounded Theory, julkaistiin vuonna 1967 (Strauss & Corbin 1990, 8; Haig, 1995). Alkusysäyksen menetelmälle antoi reaktio sellaista tutkimusta vastaan, jossa tutkimusongelmat johdetaan teoriasta. Tällaisessa tutkimuksessa ei synny
uusia käsitteitä eikä uusia teorioita. Asioita lähinnä todennetaan, mutta
sitä, mistä vaadittavat teoriat ovat alun perin syntyneet, ei problematisoida lainkaan. Grounded teorian alku merkitsi siis harkittua muutosta
tutkimuksessa. Glaserin ja Straussin (1967) alkuperäinen määritelmä
grounded teorialle kuului: ”Grounded Theory is a general method of
comparative analysis”. Tällä he tarkoittivat, että tutkija vertailee aineistossa jokaista osasta toiseen miettien, mitä käsitteellistä hyvää siitä saa
irti ja kuuluuko seuraava asia saman käsitteen alle kuin aiemmin analysoidut vai ei. Vertaamista ei pidä sekoittaa vertailututkimukseen, jossa
kokonaisia aineistoja vertaillaan keskenään. (Koskennurmi-Sivonen,
2004.) Strauss ja Glaser kuvaavat aluksi grounded teorian olevan lähestymistapa, kun taas Strauss ja Corbin mainitsevat kyseessä olevan myös
tutkimusmenetelmä (Strauss & Corbin 1990, 8.)
Locke (2001) toi esille grounded teorian olevan osittain päällekkäinen kaikkien laadullista tutkimusta tekevien menetelmien kanssa.
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Lähestymistapana grounded teorialla on enemmän yhteistä tapaustutkimukselle ja etnografialle. Grounded teoriassa käytetään etnografisia
lähestymistapoja sekä pidättyväistä ja vaatimatonta suhtautumistapaa
olemassa olevaan teoriaan. Analyysitapa yhdistää aineiston keruun ja
teorian muodostamisen siten, että tutkimus edistyy, tutkija menestyksekkäästi määrittelee ja suuntaa tutkimustaan. Grounded teoria tarjoaa
enemmän kuin vain loogisen tavan laadullisen tutkimuksen suorittamisesta. Se tarjoaa myös operatiivisen mallin teoriaa rakentavan tutkimuksen prosessista ja kielen, jolla sitä kuvataan. Sellaiset termit kuten
teoreettinen näytteenotto, teoreettinen saturaatio, jatkuva vertaileva
menetelmä, teoreettinen sensitiivisyys ja teoreettiset muistiinpanot
tarjoavat kehyksen ajattelulle ja ilmiön teoreettisen käsitteellistämisen
saavuttamiselle ilman kohtuutonta aiempaan teoriaan turvautumista.
Grounded teorialle luonteenomainen sekoitus subjektivisuutta, tulkintaa ja tiedettä jatkaa sellaisten organisaatiotutkijoiden ponnisteluja,
jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan tietoa yksilöiden kokemuksista
arkipäivän elämässä. Tutkimuksessa grounded teoria on sijoitettavissa
tulkinnallisen laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin, joille on tyypillistä ymmärtää ja tulkita maailmaa niiden kautta jotka sitä elävät. Merkitykset ovat sidottuja tilanteisiin, eikä niitä voi standardisoida. (Locke
2001, 9, 12, 18–19, 130.) Tutkijalta nämä lähtökohdat edellyttävät
osallistumista ympäröivään sosiaaliseen maailmaan ja todellisuuteen,
jotta hän kykenisi sitä paremmin ymmärtämään ja tulkitsemaan.
Grounded teoriaa kohtaan on esitetty myös kritiikkiä systemaattisuutensa ja selkeän toimintastrategiansa vuoksi. On väitetty, että
laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiana se on liian kaavamainen,
koodaustekniikoihin ja analyysiprosessiin keskittyvä sekä tutkijan
vangitseva voidakseen huomioida erilaisten sosiaalisten ilmiöiden ja
prosessien moniulotteisuuden. Aineiston analyysi perustuu siis liiaksi
erilaisiin objektiivisiin käytäntöihin, minkä seurauksena ilmiöiden
todellinen ymmärrys saattaa tutkijalta joko kokonaan unohtua, jäädä
huomaamatta tai tutkijalla voi olla vaikea ymmärtää ja nähdä tutkimuskohteen kokemuksia. Aineiston tulisi ohjata analyysia, ei tutkijan käyttämän tarkan ja systemaattisen tutkimusmenetelmän. (Greckhamer &
Koro-Ljungberg 2005, 735, 738, 740; Thomas & James 2006.)
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Kuten edellä on todettu, grounded teorian perusperiaate on tutkijan
objektiivisuus suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Strauss ja Corbin (1998)
pitävät kuitenkin tutkijan objektiivisuuden säilyttämistä haasteellisena.
Heidän mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan objektiivisuus
tarkoittaa tutkijan kykyä ja halua kuunnella omaa tutkimuskohdettaan sekä tutkijan avoimuutta omalle aineistolleen. (Strauss & Corbin
1998.) Siitä huolimatta, että tässä tutkimuksessa pyritään mahdollisimman pitkälle soveltamaan straussilaisen grounded teorian periaatetta
huolellisine analyysiprosesseineen ja aineiston vertailuineen, on tutkijan näkemys objektiivisuuden saavuttamisesta kriittinen. Liiallinen
objektiivisuus esimerkiksi haastattelutilanteissa, joissa kyse on kahden
ihmisen, haastateltavan ja haastattelijan, pyrkimyksestä toistensa ymmärtämiseen, saattaa liiallinen keskittyminen aineiston keräämiseen
ja havainnointiin aiheuttaa ongelmia. Mikäli haastattelija minimoi
haastattelua ohjaavan roolinsa, saattaa syntyä tilanne jossa haastateltava
ei riittävän hyvin hahmotakaan haastattelun ideaa ja näin haastattelun
tutkimuksellinen merkitys voi jäädä vähäiseksi (ks. Silverman 1993,
96.)
Tätä tutkimusta aloitettaessa tutkijalla oli hyvin yleisellä tasolla
laadittu alustava tutkimussuunnitelma, jossa oli kuvattu suunnitellun
empiirisen tutkimuksen päälinjat. Varsinaisesta teoreettisesta viitekehyksestä oli alustava ymmärrys. Haastatteluihin lähdettiin kahden
alustavan tutkimuskysymyksen kanssa, jotka täsmentyivät haastattelujen ja aineiston analyysin edetessä. Tämä on aloittelevalle tutkijalle
mielekäs tapa tehdä tutkimustyötä. Tutkijan ei tarvitse ennalta tietää
kaikkea, vaan hän voi ikään kuin kasvaa tutkimuksensa myötä. Kyselevä
ja ihmettelevä asenne on sallittua. Tutkija luo käsitteellisen rakennelman siitä todellisuudesta, jota haastateltavat omalla kielellään hänelle
kertovat.
1.3.4 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

Grounded teoria -menetelmän kehittäjät, Barney Glaser, Anselm
Strauss ja Juliet Corbin loivat toimivan tutkimusmenetelmän, mutta
eivät perustaneet sitä tietyille yhdenmukaisille tieteen- tai tutkimusfilosofisille lähtökohdille. Tämän on väitetty olevan yksi grounded teo32 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

rian heikkouksista. (Greckhamer & Koro-Ljungberg 2005, 740; Haig
1995.) Grounded teorian tieteenfilosofista keskustelua hankaloittaa se,
että grounded teorian eri suuntauksilla, koulukunnilla, nähdään olevan
omat tieteenfilosofiset lähtökohtansa.
Grounded teoriaa käyttävän tutkijan oletetaan usein olevan täysin
sitoutumaton teoreettisiin näkökulmiin. Tämä merkitsee tutkimuksessa induktiivista luonnetta. Tutkimus, aineiston keruu ja analysointi
tulee aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä ilman teoreettisia viitekehyksiä tai hypoteeseja. Koska grounded teoria -tutkijalla on tarkoitus
tuottaa empiirisestä aineistosta nousevaa teoriaa, ei aiempi tutkimus saa
liiaksi vaikuttaa aineistosta tehtäviin päätelmiin. Tämä on syy, minkä
vuoksi grounded teorian luojat ajautuivat noin 1990-luvun alkupuolella erimielisyyksiin, jotka myöhemmin ovat laajentuneet menetelmä- ja
koulukuntaeroiksi. Glaserin ja Straussin keskeiset näkemyserot liittyvät
teorian muodostuksen ytimeen eli siihen, onko deduktion aiheuttama
painolasti teoriaan pakottamista. Glaserin mukaan teoreettiset esioletukset eivät ole sallittuja, sillä ne johtavat tutkijan tahattomasti valitseman teorian pakottamaan käsitteistöön. Straussilaisen suuntauksen
mukaan aiempi tutkimus, teoria ja empiirinen aineisto ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa, ja teoreettiset esioletukset toimivat tutkimuksen sekundaarisena tietolähteenä. (Glaser 1992; Siitonen 1999;
Strauss & Corbin 1990.)
Glaserilaisen grounded teorian nähdään edustavan positivistista
tieteen paradigmaa, joka perustuu oletukseen tutkijasta neutraalina havaintojen tekijänä sosiaalisessa todellisuudessa. Sosiaalista todellisuutta
voidaan siis tutkia tutkijasta riippumattomasti, kontekstivapaasti ja siitä voidaan tehdä yleistyksiä. Hyvä tutkimus koostuu tarkoituksenmukaisiin, rationaalisiin menetelmiin, jotka on dokumentoitu selkeästi.
Looginen aineiston analyysi, tieteellisen tiedon täsmällisyys ja varmuus
sekä tutkijan rooli katsojana korostuvat. Totuus rakentuu puhtaan yksisuuntaisesti, haastateltavan kautta. (Locke 2001, 7.)
Grounded teorian toinen suuntaus, straussilainen grounded teoria,
on edellä kuvattua enemmän yhdistetty nimenomaan postpositivistiseen paradigmaan ja kriittiseen näkökulmaan. Absoluuttista totuutta
tai tietoa ei ole. Totuus on olemassa ainoastaan epätäydellisenä. (Char1 Johdanto | 33

maz 2000, 510.) Grounded teorian straussilaisessa lähestymistavassa
sallitaan aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen jo ennen
aineiston alustavaa analyysiä. Tässä vaiheessa kirjallisuuteen tutustuminen voi auttaa tarkentamaan aineistosta muodostettuja käsitteitä
(Strauss & Corbin 1990, 48–50.)
Straussin ajattelu ja toiminta perustui Chicagon yliopiston laadullisen tutkimuksen perinteisiin. Strauss sai siellä ollessaan vahvoja
vaikutteita symbolisesta interaktionismista ja pragmatismista. Symbolisen interaktionismin kontribuutio grounded teoriaan on (Strauss &
Corbin 1990, 24):
1. Kenttätutkimus on tarpeen, mikäli aikoo ymmärtää, mitä todella
tapahtuu.
2. Aineistolähtöinen teoria on edellytys tieteen kehittymiselle.
3. Kokemuksen luonteen ja jatkuvan kehittymisen ymmärtäminen.
4. Ihmisten oma aktiivinen rooli ympäröivän maailmansa
muokkaamisessa.
5. Keskeistä on ymmärtää jatkuva muutos ja prosessi sekä elämän
vaihtelevuus ja kompleksisuus.
6. Olosuhteet, merkitykset ja toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.
Erityisesti straussilaisen grounded teorian, jota myös tässä tutkimuksessa sovelletaan, juuret ovat symbolisessa interaktionismissa ja Chicagon
yliopiston laadullisen tutkimuksen traditioissa. Symbolisen interaktionismin mukaan ihmisen toimintaa ohjaavat objekteille annetut merkitykset. (Charmaz 2000, 512; Klenke 2008, 20.) Ilman merkityksiä
objektit eivät ilmaise, kuinka ihmisen tulee tietyssä tilanteessa toimia
tai onko kulloinkin kyseessä oleva objekti hyvä tai paha, merkittävä tai
merkityksetön. Objektien merkitykset ovat yksilöllisiä, vaikka ne muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Samalla objektilla voi siten olla eri merkitys eri henkilöille esimerkiksi siitä syystä,
että eri henkilöiden elin- tai työympäristö, sen hetkinen elämäntilanne
tai objektiin liittyvät aikaisemmat kokemukset ovat erilaiset. Objektin
merkitys voi myös vaihdella eri tilanteissa ja ajankohtina. Todellisuus
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voi olla hyvinkin erilainen paitsi eri henkilöille, myös samalle henkilölle
eri ajankohtana. (Locke 2001,22–23; Holopainen 2011, 233–234.)
Symbolisen interaktionismin keskeisin kehittäjä oli George Herbert
Mead. Hänen mukaansa ihminen voi asettua toisen ihmisen asemaan
omaan itseensä nähden. Ihminen tulee objektiksi itselleen; hänelle
muotoutuu minä. Ihminen kykenee ohjaamaan ja tarkastelemaan toimintaansa objekteille antamiensa merkitysten ja toiminnan taustalla
olevien konstruointiprosessien avulla. Ihminen havainnoi aktiivisesti
ympäristöään ja tekee siitä toimintaansa ohjaavia johtopäätelmiä.
Toimintaa säätelee asian merkitys hänelle itselleen. Symbolinen interaktionismi on teoria ihmisten välisistä sosiaalisista prosesseista sekä
tutkimuksellinen lähestymistapa ihmisen käyttäytymisen ja ihmisryhmien elämän tutkimiseen. Merkityksiä voi olla esineillä, kohteilla,
muilla ihmisillä, instituutioilla ja toiminnalla muiden ihmisten kanssa
sekä näiden kaikkien erilaisilla yhdistelmillä. Ihmisen toimintaa voidaan tarkastella käyttäytymis- ja vuorovaikutustasolla sekä symbolisella tasolla. Käsitys itsestä on symbolisen interaktionismin ydin.
(Mead 1934; Honkonen 1993; Janhonen & Latvala 2003, 171–172.)
Mead kehoittaa kunnioittamaan tutkittavan ilmiön empiirisen maailman luonnetta ja organisoimaan tutkimusmetodi heijastamaan tuota
kunnioitusta. Juuri tätä symbolinen interaktionismi pyrkii tekemään.
(Mead 1934, 60.) Tutkijan roolin osalta tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan tulee selittää ja ymmärtää tutkittavien toimintaa siten kuin nämä
itse sen ymmärtävät ( Janhonen & Latvala 2003, 172.)
Mead korosti ihmisten välisen kommunikaation sisältävän oleellisesti laadullisia elementtejä. Kommunikaatioon sisältyy merkityksellisiä
symboleja, eleitä. Ele toimii signaalina, joka tuottaa reaktion. Ihmisten
vuorovaikutus on pelkkää suullista tai kirjallista tiedon vaihtoa huomattavasti syvempää ja kompleksisempaa. Viestintää ohjaa esimerkiksi
ruumiinkieli, kuten eleet, viittaukset, ilmeet, liikkeet ja muut vaikeasti
havaittavat seikat. Merkitykset eivät kuitenkaan synny pelkistä eleistä
tai siitä, miten niihin vastataan, vaan enemmän siitä, miten nämä
lähetetyt ja vastaanotetut eleet keskustelevat keskenään, miten ne rakentuvat ja suhteutuvat toisiinsa vuorovaikutuksessa. Käyttäytymisen
taustalla olevien merkitysten ymmärtäminen auttaa ymmärtämään yk1 Johdanto | 35

silön ja yhteisön sekä laajemminkin yksilöiden ja yhteiskunnan välistä
suhdetta. Symbolisen interaktionismin yksi keskeisistä peruslähtökohdista on merkitysten ja niiden vaikutusten ymmärtäminen. (Klenke
2008, 25–26; Locke 2001, 21; Mead 1934; Stacey 2007, 299.)
Locken (2001) mukaan sosiaalinen todellisuus ei ole valmiina annettu, vaan se on rakentunut aikojen myötä jaetun historian, kokemusten ja
vuorovaikutuksen avulla siten, että todellisuus on sitä, mikä on jaettua
ja ymmärretty todeksi siten, kuin maailma on havaittu ja ymmärretty.
Tulkitsevaa (The interpretive paradigm) tutkimusta tekevät uskovat, että
ymmärtääkseen tätä maailmaa tutkijoiden täytyy osallistua täysipainoisesti, olla mukana ja tulkita sitä. Tutkijan pitää ensin osallistua siihen
sosiaaliseen maailmaan, josta hän tulkintaa luo ymmärtääkseen ja luodakseen malliaan tutkimistaan sosiaalisista toimijoista. (Locke 2001, 9.)
Symbolisen interaktionismin taustafilosofiana pidetään pragmatismia, jonka edustajia olivat muun muassa filosofit George H. Mead,
John Dewey ja William James. Amerikkalaisessa filosofiassa, psykologiassa ja sosiaalitieteissä pragmatismilla oli tärkeä merkitys. Chicagon
yliopisto oli suuntauksen keskuspaikka. Pragmatistit painottavat
käytännön merkitystä ja tarkastelevat ihmistä toimivana olentona käytäntöjensä ja toimintansa kautta. Pragmatismissa ihmisten kokemukset
ja kokemuksellisuus ovat olemassa olevan tiedon lähde. Kokemuksista
muodostuu kokonaisuus, josta rakentuu yhteisesti jaettu maailma. Pragmatismissa tutkitaan, ja usein radikaalisti uudelleenarvioidaan, perinteisiä filosofisia käsitteitä ja ongelmia, kuten tiedettä, tietoa, moraalia
ja uskontoa. Pragmatismi näkee todellisuuden hyvin moniulotteisena,
mutta siitä huolimatta sillä on olemassa tietty kielellinen, historiallinen
ja kulttuurinen perusta. Pragmatistit korostavat ihmisen ajattelun ja
käyttäytymisen symbolista ja sosiaalista luonnetta sekä tutkijan läheistä suhdetta tutkittaviin kohteisiin ja tilanteisiin. (Hammersley 1989,
43–57; Kilpinen, Kivinen & Pihlström 2008; Klenke 2008, 26–28;
Kuusela 2001, 66; Pihlström 2008, 21–51.)
Symbolisen interaktionismin keskeiset oletukset ovat Klenken
(2008) ja Locken (2001) mukaan: Ihmisten käyttäytymistä ohjaavat
hänen asioille antamansa merkitykset. Merkitykset muokkautuvat
ihmisen kohdatessa uusia ilmiöitä tai toimintaa. Eri asioilla ja objek36 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

teilla on erilainen merkitys eri yksilöille. Merkitykset muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ihmiset tavallaan käyvät
neuvottelua sosiaalisen ympäristönsä kanssa, mistä syystä merkitykset
eivät koskaan ole pysyviä tai muuttumattomia, vaan ne muokkautuvat
eri tilanteiden ja olosuhteiden mukaan aina uudelleen. (Klenke 2008,
25-26; Locke 2001, 22-23.) Tässä tutkimuksessa käyttäytymis- ja vuorovaikutustaso voisi tarkoittaa esimerkiksi keskijohtajan toimintaa ja
käyttäytymistä yliopiston hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asioissa,
suhteessa yliopiston johtajiin tai suhteessa tiedeyhteisöönsä. Symbolinen taso voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, millaisia merkityksiä keskijohtajat antavat yliopistojohtamiselle ja omalle toiminnalleen yliopistossa.
Symbolisen interaktionismin mukaan tutkijan rooli on mahdollisimman autenttisesti ”valaista merkitys”, selittää ja ymmärtää tutkittavien
toimintaa siten kuin nämä itse ymmärtävät, tulkitsevat ja kokevat, ja
jakaa tutkittavien näkemykset ja päätelmät (Silverman 1993, 91).
Locken (2001) mukaan symbolisen interaktionismin käsitys siitä,
miten yksilöllinen ja sosiaalinen todellisuus syntyvät, on lähestymistavassa keskeistä. Voidaan opiskella yksilön maailmaa, heidän käsityksiään
itsestään tietyssä kontekstissa ja toiminnoissa, ja opetella dynaamisia
toiminnan tapoja. (Locke 2001, 25.) Tulkin roolissaan tutkijan tehtävä
on nostaa esiin tutkittavan konstruoimaa tietoa ja ajatusjärjestelmää,
kiinnittää huomiota henkilön objekteille antamiin merkityksiin ja
siihen konstruointiprosessiin, joka on toiminnan taustalla. Näin tutkija
tuottaa uutta tietoa tutkittavan ymmärryksen ja kokemusten pohjalta.
(Koskela 2003, 70.)
Tässä tutkimuksessa korostuu tutkittavien subjektiivinen todellisuus.
Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, mitkä asiat ja tapahtumat
keskijohtajien johtamistyössä ovat merkitseviä, sekä miten johtamiseen
liittyviä tapahtumia ja asioita ymmärretään.

1.4 Tutkimusraportin rakenne
Tässä johdantoluvussa on esitelty tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusasetelma ja tutkimustehtävä sekä tieteenteoreettinen perusta ja
1 Johdanto | 37

lähestymistapa. Näiden perusteella tutkimusasetelmaa voidaan kuvata
seuraavasti (kuvio 1):
Muuttuva
yliopisto

Tutkimuksen
lähtökohdat

Tiedeyhteisö
Tutkimusasetelma
ja tutkimustehtävä

Akateemisen
keskijohtajan
kokemukset

Yliopiston ylin
johto

Psykologisten sopimusten merkitys ja toteutuminen
akateemisen keskijohdon johtamistyössä

Tutkimuksen
tieteenteoreettinen
perusta ja
lähestymistapa

Psykologiset sopimukset
Akateeminen keskijohto
Grounded teoria
Haastattelut

Kuvio 1 Rakenteellinen kuvaus tutkimusasetelmasta.

Tutkimusraportin luvussa 2 kuvataan tutkimuksen konteksti. Luvussa
3 kuvataan tutkimuksen tieteenteoreettiset lähtökohdat. Luvussa 4
määritellään tutkimuksen tavoitteet. Luvussa 5 kuvataan tutkimuksen
toteutus: osallistujat, aineisto, analyysi ja tutkimuksen luotettavuus.
Luvussa 6 kuvataan ja analysoidaan tutkimuksen tulokset. Luvussa 7
analysoidaan tutkimuksen johtopäätökset, pohditaan tutkimustulosten kokonaisuutta kompleksisuusjohtamisen näkökulmasta sekä
arvioidaan tulosten tieteenteoreettista ja käytännön merkitystä sekä
pohditaan jatkotutkimuksen aiheita.
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2 Yliopistot muuttuvana hallinto- ja
johtamisympäristönä

2.1 Yliopistomallien historia ja kehitys
2.1.1 Erilaiset yliopistomallit

Yliopistot ovat instituutioina ja organisaatioina uskonnollisten yhteisöjen ohella pitkäikäisimpiä yksiköitä maailmassa. Idea yliopistosta
voidaan Kuoppalan (2013) mukaan ulottaa historiallisesti yliopisto-organisaatiota huomattavasti vanhemmaksi. Yliopiston idean mielletään
olevan peräisin antiikin Kreikan filosofikouluista, joiden toiminta alkoi
jo ennen ajanlaskumme alkua. (Kuoppala 2013, 4.) Perinteisessä sivistysajattelussa sivistys saavutettiin ensisijaisesti tieteen ja taiteen kautta.
Sivistymisellä ei pyritty ammatillisiin tai käytännöllisiin taitoihin, vaan
sivistymisellä pyrittiin orientoimaan tiedollista kasvatusta ja ajattelun
kehittämistä. Työhön suhtauduttiin antiikin Kreikassa kielteisesti, sillä
työ liittyi epävapaaseen, ajattelua välineellistävään toimintaan. (Tirronen 2005b, 34.)
Länsimainen yliopisto syntyi keskiajalla 1000–1100-lukujen taitteessa Pariisissa ja Bolognassa (Tirronen 2014a, 42). Ensimmäiset
eurooppalaiset yliopistot olivat opetuslaitoksia, jotka kouluttivat pääasiassa pappeja, juristeja ja lääkäreitä. Keskiajalla kehittyivät yliopiston
autonomiakäsitys, luennointijärjestelmä ja tiedekuntarakenne. Yliopistojen perustehtäväksi käsitettiin ammatillinen koulutus, ei uuden
tiedon luominen. Tilanne säilyi tällaisena aina uudelle ajalle saakka,
1700–1800-lukujen taitteeseen. Uuden ajan alussa tieteiden vallankumous toteutui yliopistojen ulkopuolella, Englannin kuninkaallisessa
tiedeseurassa ja Ranskan tiedeakatemiassa. Eurooppalainen yliopisto
oli 1700-luvun lopulla kriisissä. Kaikille oli selvää, että yliopistot
tiedettä vieroksuvina ammattikorkeakouluina olivat aikansa eläneitä.
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Ranskassa ja Saksassa kehitettiin kriisin selvittämiseksi toisistaan hyvin
erilaiset ratkaisut. Ranskalainen tiede edusti vallankumouksen aikana
ja vielä sen jälkeenkin maailman huipputasoa. Ranskan yliopistohistoriaan Napoleon jätti oman vahvan puumerkkinsä: hän lakkautti
vanhat yliopistot ja loi tilalle kadettikoulusta saadun mallin mukaisesti
uudenlaisen korkeakoulujen järjestelmän. Uusi järjestelmä oli kuitenkin jäykkä eikä suosinut alhaaltapäin kasvavia tutkijoiden keskinäisiä
yhteistoiminnan verkostoja. (Manninen 1990, 244–247; Tirronen
2010, 20–22; 2014a, 43.)
Keskiajalta peräisin oleva yliopistolaitos säilyi miltei muuttumattomana 1800-luvule saakka. Valistusajalla syntyi niin kutsuttu moderni
yliopisto, jossa ylimpänä opetusta ja tutkimusta tarjoavana laitoksena
oli yliopisto. Yliopistot valjastettiin toimimaan liberaalin valtion hyväksi. Keskiaikaiset yliopistot muuttuivat eri maissa eri tavoin, ja syntyi
klassisia yliopistomalleja. Berliiniin perustettiin uusi yliopisto vuonna
1810, ja sen toimintaperiaatteet von Humboldt sai muotoilla. Uuden
yliopiston myötä saksalaiset yliopistot, humboldtilaisittain uudistettuina, kohosivat 1800-luvun kuluessa johtoasemaan maailmassa. Ne
toimivat esikuvana yliopiston uudistamiselle myös monissa muissa
maissa, ennen kaikkea Yhdysvalloissa. Von Humboldtin yliopistoidean
pohjalta luotiin Harvard Collegesta Harvardin yliopisto, joka taas oli
esikuvana suurimmalle osalle nykyisistä amerikkalaisista yliopistoista.
Klassisiksi mannereurooppalaisiksi yliopistomalleiksi tunnistetaan
myös ranskalainen (napoleonilainen) yliopistomalli ja englantilaisperäinen anglosaksinen traditio. (Martin & Etzkowitz 2000, 15; Mora
2001.) Seuraavaksi esitellään lyhyesti eri yliopistomalleja.
Humboldtilainen yliopistomalli on ollut merkittävin yliopistomalli
nimenomaan modernin tutkimusyliopiston kehittymisessä ja tutkimusmission muokkaamisessa ympäri maailmaa, erityisesti 1800-luvulla
ja 1900-luvun alussa. Sivistysyliopiston aate, humboldtilainen yliopistoidea tarkoittaa käsitystä yliopistosta tieteelliseen tutkimukseen
perustuvana laitoksena. Tieteellinen tutkimus toimi opetuksen ja sivistymisen keinona. Sivistyminen tapahtui tieteellisen opiskelun avulla,
ja siinä painotettiin yksilön sisäistä ja itsenäistä kehitystä. (Manninen
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koituksenmukaisena kuvattaessa erityisesti kirkollisista ja valtiollisista
intresseistä vapaata ja itsenäistä yliopistoa, jonka toiminnan tavoitteet
määritettiin yliopiston sisäisten kollegioiden toiminnassa. Yliopistojen
toiminnalla oli kolme johtavaa ihannetta: tutkimuksen, opetuksen ja
opintojen vapaus, tutkimuksen, opetuksen ja opintojen erottamaton
yhteenkuuluvuus, sekä sivistyksen ensisijaisuus suhteessa ammatilliseen
koulutukseen. Valtio kontrolloi rahoituksellisia ja organisatorisia kysymyksiä, mutta tieteellistä vapautta arvostettiin. Autonomia perustui
professorien henkilökohtaiseen asemaan ja heidän vapauteensa järjestää oma opetuksensa ja tieteellinen työnsä. Sivistysyliopistolla ja sen
kaikkiin toimintoihin vaikuttavalla tutkijankasvatuksella oli päämääränä omaa järkeään käyttävä, kulttuurin ja tieteen perinnöstä osansa
omaksunut ja sitä kriittisesti edelleen kehittävä, itsenäinen persoonallisuus. Tieteelliset ansiot nostettiin virkaylennysten perusteeksi. Pitkä
virkaikä ei enää riittänyt, vaan professoreilta alettiin vaatia, että heidän
tulee olla eteviä tutkijoita. Uusi käsitys tutkimustyöstä yliopistollisen
toiminnan ytimenä johti siihen, että tärkeimmäksi tiedekunnaksi
kohosi teologisen tiedekunnan sijaan filosofinen tiedekunta humanistisine ja luonnontieteellisine perustutkimuksen aloineen. Humboldtin
periaatteiden mukainen yliopisto hyödyttää valtiota parhaiten silloin,
kun sille luovutetaan riittävä toiminnallinen ja sisällöllinen autonomia.
Humboldtilaisessa yliopistossa virallisia tutkintoja ei ollut, mikä vapautti yhteiskunnan ohjauksellisista tarpeista tai arvojen määrittelystä.
(von Humboldt 1990, 60–61; Mora 2001, 97; Tirronen 2010, 33–36;
Manninen 1990, 246–247.)
Napoleonilainen (ranskalainen) yliopistomalli syntyi Pariisin yliopiston perustamisen myötä vuonna 1150. Yliopisto organisoitiin ka
tedraalikoulun yhteyteen. Koulutus oli ilmaista, ja opetusta tarjottiin
vapaissa taiteissa, lääketieteissä, teologiassa ja oikeustieteissä. Kirkon
kontrolli oli vahva Ranskan suureen vallankumoukseen (1789–1799)
saakka. Eliittikorkeakoulut, grandes écoles, syntyivät Ranskan vallankumouksen yhteydessä, ja ne olivat pääsääntöisesti yhteiskunnallisten
eliittien yliopistoja. Kilpailu sisäänpääsystä eliittikorkeakouluun oli
kovaa, ja niihin valmistauduttiin toisen asteen korkeakouluissa ja
opistoissa. Yliopistoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille vapaa
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pääsy. Edelleenkin eliittikorkeakoulut vastaavat ranskalaisesta korkean
tason johtajien koulutuksesta. Osa näistä on yksityisiä ja osa julkisia.
Napoleonin ajoista lähtien valtion rooli korkeakoulutuksen järjestämisessä ja ohjaamisessa on keskeinen. Ranskalaiset eliittikorkeakoulut
palvelevat valtion ja ranskalaisen yrityselämän tarpeita ja tavoitteita.
(Mora 2001, 97–98; Tirronen 2014a, 56–59.)
Anglosaksisesta yliopistomallista on sekä brittiläinen että amerikkalainen muunnos. Britanniassa 1900-luvun alussa valtio pidättäytyi sekaantumasta yliopistojen asioihin, mistä syystä yliopistojen perinteinen
asema säilyi. Britannian, Irlannin ja Kanadan yliopistot ovat edelleen
itseohjautuvia julkisia laitoksia. Teollisen vallankumouksen myötä tuli
kouluttaa entistä suurempi osa väestöstä, jolloin merkittävässä asemassa olevat kansalaiset ja paikalliset viranomaiset perustivat yksityisiä
yliopistoja. Uusien yksityisten yliopistojen ei-akateeminen hallinto ja
yliopistojen vanhat perinteet elivät rinnan yliopiston hallintoelimissä.
Akateemista vapautta kunnioitettiin, eikä yliopistoelämän akateemiseen puoleen puututtu. (Mora 2001, 98.)
Brittiläinen yliopistomalli syntyi 1800-luvun puolivälissä. Traditio
tarkoittaa klassista vapaiden taiteiden periaatteiden mukaan toimivaa
opetusyliopistoa, jonka tavoitteena oli oppineen ja käytökseltään sivistyneen herrasmiehen kouluttaminen valtion, kirkon, muun hallinnon
ja kaupankäynnin johtotehtäviin. Newmanin teos The Idea of a University kuvaa liberal education -nimellä tunnettua yliopistoperinnettä, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat riippumattomuus ulkoisista arvolähtökohdista ja sitoutuminen yksilöä laajasti ammatilliseen toimintaan
suuntaavaan koulutukseen. Perinne ei tunnusta tutkimuksen merkitystä. Yliopisto rahoitti toimintansa lahjoituksilla, lukukausimaksuilla ja
yliopiston omalla varallisuudella. Hallinnosta vastasivat professoreista
koostuneet akateemiset kollegiot. Brittiläisestä klassisesta yliopistosta
muistuttaa vieläkin sen organisoitumisen muoto, college, ylempää
oppia antava oppilaitos. Oppilaitokset tarjosivat opiskelijoilleen myös
asunnon. Oppilaitoksissa suoritettiin akateemisia perustutkintoja, joiden jälkeen oli mahdollista siirtyä suorittamaan ylempiä korkeakoulututkintoja varsinaisiin yliopistoihin. Brittiläisessä yliopistomallissa,
kuten muissakin kehittyneiden länsimaiden korkeakoulujärjestelmissä,
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yhdistyy sekä eliittien että massojen koulutus. Eri korkeakoulutuksen
instituutioiden välillä on lähtökohtaisia eroja. Oxfordin, Cambridgen
ja Lontoon yliopistot ovat tunnetuimpia britannialaisia eliittiyliopistoja. Niiden rinnalle on perustettu korkeakouluverkosto, joka on
alusta alkaen keskittynyt painotetummin tieteelliseen tutkimukseen
ja erityisasiantuntijoiden koulutukseen kuvaten maallisemman yliopistolaitoksen ideaa. (Newman 1982/1852; Tirronen 2005a, 77–78, 81,
2014, 53–56.)
Yhdysvaltalainen yliopistomalli sai vaikutteita saksalaisesta yliopistosta. Humboldtin oivallus tieteen jatkuvasta keskeneräisyydestä,
kehittyvästä ja muuttuvasta luonteesta johti suorasti Amerikassa uuden yliopiston luomiseen uuden teollisen ja teknologisen aikakauden
tarpeisiin. Yhdysvaltalainen yliopistomalli perustui jo ennen toista
maailmansotaa tutkimuksen, opetuksen ja palvelun vuorovaikutteiselle yhteydelle. Ammattikeskeinen tiedollinen asiantuntijakoulutus
korostui sodan jälkeen. Amerikkalaiset yliopistot olivat saksalaisia
joustavampia ja vastasivat helpommin uusiin haasteisiin. Ne antoivat
myös enemmän arvoa opetustapahtumalle ja opettajan ja oppilaan
hyvälle suhteelle. Toiminnan tavoitteet olivat käytännöllisempiä kuin
saksalaisissa yliopistoissa. (Manninen 1990; Tirronen 2014a.) Amerikkaan perustettiin ensimmäisenä Harvardin yliopisto. Sen perustivat
yksityiset henkilöt. Samoin kuin brittiläinen yliopisto, se oli autonominen ei-akateemisten hallinnoima instituutio, jonka tehtävänä oli
palvella yhteiskuntaa. Tämä malli on säilynyt edelleen. Yhteiskunnan
etua yliopistoissa valvoo yliopiston hallitus. Akateeminen vapaus
taattiin nimittämällä professorit vakinaisiin virkoihin. Anglosaksisessa
yliopistomallissa valta on yliopistoilla itsellään. Valtion ohjaus rajoittuu
rahoitukselliseen ylemmän korkeakoulutuksen poliittiseen ohjaukseen.
Yliopistot itse päättävät akateemisista ja rahoituksellisista toimintatavoistaan. Yliopistojen sisällä ohjaus tapahtuu ylhäältä, ja akateemisten
vaikutusmahdollisuudet ovat heikot. Akateemista henkilöstöä hyödynnetään konsultoivina asiantuntijoina opetuksellisissa ja tutkimuksellisissa kysymyksissä. (Mora 2001, 98.) Yhdysvaltalainen yliopisto koostuu sivistävästä peruskoulutuksesta (undergraduate), maisteritasoisesta
syventävästä ja eriytyneempään osaamiseen tähtäävästä koulutuksesta
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(graduate) sekä ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin niveltyvästä palvelutehtävästä. Jokaisella kansalaisella on periaatteessa tasa-arvoiset
mahdollisuudet osallistua korkeakoulutukseen. Laitosrakenteen lisäksi
sovelletaan korkeakoulumaista (school) organisoitumista, jossa eri
oppiaineet kootaan yhteen organisaatioyksikköön. Yhdysvaltalaisen
yliopistomallin leimallisin piirre on 1900-luvun lopussa voimistunut
markkinasuuntautuneisuus, joka toteutuu maksullisena tutkinto- tai
ohjelmakoulutuksena, tutkimustulosten patentointina, kaupallisena
hyödyntämisenä ja siirtona yritystoiminnaksi, osaamisen taloudellisena
hyödyntämisenä, maksullisena tutkimustoimintana, tutkimusyhteistyönä yritysten kanssa, yritysten rahoituksena, työn kontrolloinnin
tapoina sekä markkinaehtoisina yliopiston johtamis-, päätöksenteko ja
ohjausmalleina. (Manninen 1990, 246–247; Tirronen 2014a, 59–63.)
Kaikissa teollistuneissa maissa korkeakoulujen kehitys alkoi
1900-luvun alussa ja kiihtyi toisen maailmansodan jälkeen. Yliopistoissa tämä on merkinnyt valikoidun eliitin koulutuksen vaihtumista
laajemman väestön koulutukseen, massojen koulutukseen ja siirtymistä
massakorkeakoulujärjestelmään. Eliittien koulutus ei merkitse pelkästään ylemmän sosiaaliluokan tai elitistiseksi katsotun substanssin
kouluttamista, vaan sen voidaan ymmärtää tarkoittavan koulutuksen
käytäntöjen ja tavoiteltujen sisältöjen kompleksisuutta ja intensiteettiä.
Tässä merkityksessä selitystapa on vastakkainen massojen koulutukselle. Valtiontaloutta pyrittiin edistämään koulutus- ja tutkimustoimintaa
laajentamalla ja resurssoimalla. Väestön ammatillinen sivistys ja koulutus nähtiin yhteiskunnan hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen edellytyksenä. Yliopistot sitoutuivat työelämälähtöisyyteen, alueelliseen
kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen palveluun. Nuorten ylioppilaiden
koulutuksen lisäksi ryhdyttiin kouluttamaan aikuisväestöä sekä täydennyskoulutuksen että avoimen yliopiston resursseja kasvattamalla.
(Mora 2001; Scott 2005; Tirronen 2005a, 2005b; Trow 1972, 1976.)
Euroopan yliopistoissa tavoitellaan uusia tapoja hallinnoida ja johtaa
globalisoituvia yliopistoja, jotka tavoittavat suuren määrän väestöä.
Yliopistojen toiminta linkittyy maailmanlaajuisesti muihin organisaatioihin kilpaillen sekä opiskelijoista että opetushenkilökunnasta.
(Mora 2001, 99–100.)
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Nykyisin yliopiston toimintaa ja tarkoitusta on vaikea ymmärtää
traditionaalisista yliopistomalleista käsin, vaikka uudistuksista huolimatta yliopistoissa on traditionaalisen yliopiston piirteitä. Tutkimus,
tieteellinen opetus ja ammatillinen koulutus ovat osa yliopistoa. (Silvonen 1996, 74; Tirronen 2005a; 2005b.) Edellä kuvatut yliopistomallit
kuvannevat hyvin sitä yhteiskuntaa missä ne toimivat ja niitä arvoja,
mitkä yhteiskunnassa vallitsevat.
2.1.2 Suomalainen yliopisto

Suomi itsenäistyi vuonna 1917, mutta ensimmäinen yliopisto perustettiin Suomeen jo Ruotsin vallan aikana, kun kuningatar Cristiina
perusti Kuninkaallisen Turun Akatemian vuonna 1640. Kun Ruotsi
luovutti Suomen Venäjälle vuonna 1809, yliopiston nimi muutettiin
Keisarilliseksi Turun Akatemiaksi. Yliopisto sijoitettiin uudelleen Helsinkiin vuonna 1828, ja nimi muutettiin Keisarilliseksi Aleksanterin
Yliopistoksi. Suomen itsenäistyttyä nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi vuonna 1919. (Aarrevaara ym. 2011, 243; Helsingin yliopisto.)
Mannisen (1990) mukaan uuden yliopistoideologian tulo Suomeen
ei tapahtunut yhtäkkisesti. Ruotsin vallan aikana Porthan edusti uutta,
tutkimusta tekevän professorin ihannetta. Muita Suomen yliopistolaitoksen historiaan vaikuttaneita henkilöitä olivat F.A. Meyer, joka loi
kirjakauppayhteydet Saksaan. J.J. Tengströmin vuonna 1817–1818
julkaistu kirjoitus kansan henkisestä sivistyksestä ja sen ylläpitämisestä
korosti sivistyksen koostuvan toisaalta tietämisen, toisaalta eettisesti
suuntautuneen toiminnan aineksista. Suomi tarvitsi sivistyneistön,
jolle arvonimiä ja syntyperää tärkeämpi oli ”ylevä ja jalo ajatustapa” ja
joka oli valmis ja kykenevä tekemään jotain merkittävää kansakunnan
hyväksi. Liian varhainen suuntautuminen ammattiin ehkäisi Tengströmin mukaan sivistystä ja johti pinnallisuuteen. Itsenäisyys ajattelussa ja
toiminnassa edellytti näköalojen avaruutta. Myöhemmin, kun yliopisto
oli siirretty Helsinkiin ja Tengströmistä oli tullut maan ainoa filosofian
professori. Hänen lahjakkain oppilaansa J. V. Snellman puolusti uutta
yliopiston tieteellistämisen ajatusta. Snellman oli oppositiossa suhteessa
vanhoihin tapoihin, ja hänen edustamansa yliopistoihanne hyväksyttiin
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teellinen laitos, ja sellaisena se sai myös kansallisen merkityksen. (Manninen 1990, 249–253.) Snellmanin yliopistoihanne tarkoittaa akateemista vapautta sekä opiskelijoiden kasvattamista itsenäisiksi tiedon
löytäjiksi ja kriittisiksi ajattelijoiksi, ”itseiksi”. Opiskelijoiden merkitys
menestyville yliopistoyhteisöille on keskeistä. (Himanka 2012, 526.)
Nykyinen Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista
ja ammattikorkeakouluista. Yliopistoissa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2015a.) Yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä korkeakoulujärjestelmän, joka voidaan jakaa kolmeen
malliin: duaalimalliin, binaarimalliin ja integroituun malliin. Näistä
kaksi ensimmäistä ovat erilliskorkeakoulumalleja ja jälkimmäinen niin
kutsuttu yhtenäiskorkeakoulumalli. Integroiduilla malleilla viitataan
järjestelmiin, joissa korkeakoulutuksen eri muotoja toteutetaan samoissa instituutioissa. Binaarimalli eroaa duaalimallista siinä, että edellisessä
tutkinnot ovat peräkkäisiä: ammatillisesta tutkinnosta voidaan siirtyä
joustavasti yliopistollisen tutkinnon suorittamiseen. Jälkimmäisessä
mallissa puolestaan halutaan korostaa eri sektoreilla suoritettavien
tutkintojen erillisyyttä ja rinnakkaisuutta. Kattavaa hyväksilukemista
tutkinnosta toiseen siirryttäessä ei ole. Vuonna 1992 Suomessa aloitettiin ammattikorkeakoulukokeilu, joka oli selkeä kannanotto erilliskorkeakoulumallin puolesta. Euroopan korkeakoulujärjestelmät hakevat
muotoaan rakenteitaan uudistaen tavoitteena sopeutua ympäröivän
yhteiskunnan niille osoittamiin haasteisiin. Korkeakoulutuksen eri
sektoreiden rajat voivat hämärtyä, ja jotkut binaarimalleista saattavat
muuntua yhtenäisempään suuntaan päätyen lopulta integroituun muotoon. (Liljander 2004, 25.) Aarrevaara ja Pekkola (2010) totesivat, että
Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa kansainvälistymisen
haasteisiin vastaaminen on merkinnyt yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistymistä laajemmiksi yksiköiksi. Tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat alueita, joissa yliopistojen osaaminen
on perinteisesti vahvaa. (Aarrevaara & Pekkola 2010, 9.)
Suomessa on tämän tutkimuksen ajankohtana 14 yliopistoa
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b), 24 osakeyhtiömuotoista
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ammattikorkeakoulua ja Ahvenanmaalla Högskolan på Åland sekä
sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2015c). Yliopistojen päätöksentekojärjestelmä on
itsenäinen, sillä niiden toiminta perustuu yliopistojen itsehallinnolle
ja tieteen vapaudelle. Yliopistot päättävät yliopistolain mukaisesti
itse sisäisestä hallinnostaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa
yliopistojen ohjauksesta ja asianmukaisesta toiminnasta sopimus- ja
palautemenettelyn avulla. Sopimuskaudet ovat nelivuotisia. Neuvotteluissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista, korkeakoulukohtaisista toimenpiteistä ja tutkintotavoitteista sekä niiden
vaatimista määrärahoista. Yliopistoille annetaan korkeakoulukohtaista
palautetta sopimusneuvottelujen ja korkeakouluvierailun aikana sekä
määräajoin yliopistoille yhteisenä kirjallisena palautteena. Yliopistojen kokonaisrahoitus koostuu valtion perusrahoituksesta, ja ne saavat
noin kolmanneksen kokonaisrahoituksestaan julkisilta rahoittajilta
sekä yksityisiltä rahoittajilta. Merkittävä osa muusta rahoituksesta on
kansallisesti kilpailtua tutkimusrahoitusta. Yliopistojen itse hankkima
kilpailtu rahoitus ei vähennä valtion rahoitusta. Perusrahoitus kohdennetaan suoriteperusteisesti opetuksen ja tutkimuksen tuloksiin
perustuvan laskentamallin mukaisesti. Lisäksi on strategiaperusteinen
rahoitusosuus, josta on sovittu yliopiston ja ministeriön kesken. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015d.)

2.2 Kohti tuloksellista ja tehokasta yliopistoa
2.2.1 NPM - ideologista taustaa markkinayliopistojen synnylle

Yliopistojen modernisaatio käynnistyi 1800-luvulla, nopeutui
1900-luvun alussa ja kiihtyi täyteen vauhtiin 1950–1960-luvuilla, kun
tieteen, teknologian ja korkeasti koulutetun työvoiman tarve korostui.
1980-luvulla käynnistettiin useita taloushallinnon ja julkisen johtamisen uudistuksia, joiden tavoitteena on tehostaa ohjausta ja tuottavuutta.
Malkki (2002, 95), Ikola-Norrbacka ym. (2011) ja Lähdesmäki (2003)
esittävät kyseessä olevan kansainvälisen New Public Management
(NPM) –reformiajattelun, jonka myötä yliopistojen ohjausta alettiin
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kutsua Tuotantoyritysyliopistojen kehittämiseksi. Opit perustuvat
uusliberalistiseen NPM-oppiin, jonka juuret ovat Isossa-Britanniassa
ja Yhdysvalloissa käynnistetyissä hallinnonuudistuksissa, jotka tunnetaan myös thatcherismin ja reaganismin nimellä. NPM-tyyppisillä uudistuksilla pyrittiin debyrokratisoimaan perinteistä hallintokoneistoa
ja tekemään se aiempaa kilpailukykyisemmäksi. Suomessa New Public
Management -keskustelulla tarkoitetaan lähinnä yksityisellä sektorilla
käytettyjen johtamismenetelmien ja -mallien soveltamista myös julkisessa hallinnossa sekä palvelujen tuottamista kansalaisille sopimusmalleja hyödyntämällä.. Käytännössä tämä on tarkoittanut ammattimaista
johtajuutta, tulosvastuun täsmentämistä ja johtamisosaamisen korostamista. Markkinaehtoisuus julkisissa palveluissa on NPM-johtamisdoktriinin keskeinen idea. Julkisjohtamisen uusiksi arvoiksi omaksuttiin kolme E:tä (economy, efficiency, effectiveness), eli julkista hallintoa
ja taloutta tarkastellaan tehokkuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden kriteerein. Näihin liittyvät myös vaatimukset julkisen sektorin
koon pienentämisestä ja julkisten menojen radikaalista supistamisesta.
(Ikola-Norrbacka & Lähdesmäki 2011, 266; Lähdesmäki 2003.)
Yliopistoissa ennakoitiin tulosohjaukseen siirtymistä huomattavasti ennen muuta valtionhallintoa. Lähtökohtana kehitykselle oli laki
korkeakoululaitoksen kehittämisestä (31.12.1986/1052). Tässä laissa
korkeakoulujen valtiokeskeinen ohjaus vaihtui markkinakeskeiseksi
ohjaukseksi, jossa korostuivat tulosjohtaminen ja markkinoille suuntautuminen. Valtioneuvosto teki lokakuussa 1990 päätöksen, jolla
velvoitettiin ministeriöt ja niiden alaiset tilivirastot siirtymään tulosohjaukseen viimeistään vuoden 1995 talousarviossa. (Björkstrand 1986,
6–19; Treuthardt 2004, 15–17.) Lain avulla pyrittiin perustelemaan
yliopistojen taloudellisten voimavarojen lisääminen. Tavoitteena oli
yliopistojen toiminnan tehostaminen ja korkeakoulujen taloudellisten voimavarojen kasvattaminen vuosittain vähintään 15 prosenttia.
Tulosvastuullisuuteen siirtyminen sisälsi myös yritysyliopiston laadullisen kehittämisen ohjelman, jonka katsottiin kuuluvan yliopistojen
omalle vastuulle. Aiemmin ministeriön taholta tapahtuneen säädösten,
normien ja yksityiskohtaisen budjettiohjauksen poistuttua, annettiin
yliopistoille lisää toimintavapautta ja taloudellista päätösvaltaa, mutta
48 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

samalla niiltä edellytettiin toiminnan tehostumista ja tuloksellisuuden
paranemista, tavoitteellisen johtamisen kehittämistä, tutkimustyön
suunnitelmallisuuden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön parantamista sekä arviointi- ja raportointijärjestelmien käyttöönottoa. Yliopistot joutuivat aiempaa huomattavasti tarkempaan tuloksellisuuden
valvontaan. (Treuthardt 2004, 17.)
Vanttajan (2007) mukaan korkeakoulupolitiikan tuloksellisuuden
aikakaudella yliopistojen tulokset ja tulostavoitteista sopiminen ovat
hallinnan kohteina. Periaatteeksi nousi tehokkuusajattelu, jossa tuotosten ja ajan sekä tuotosten ja kustannusten välinen suhde korostuu.
Valtionhallinnon osalta suurin muutos tapahtui vuosina 1990–1995,
jolloin tulosjohtaminen otettiin asteittain käyttöön eri sektoreilla
(Vanttaja, 2007, 35). Latvanen (2000) esitti, että yksi keskeisimmistä
yliopistojen muutosta ajavista tekijöistä oli yliopistojen siirtäminen
opetusministeriön tulosohjauksen piiriin ja toimintamenobudjetointiin. Ministeriö otti vähitellen vuodesta 1997 alkaen käyttöön
määrärahojen jakomallin, joka pohjautuu pääasiassa ennalta asetettuihin tutkintotavoitteisiin ja tutkintomääriin. Opetusministeriön
tulosohjauksen perimmäisenä tarkoituksena oli yhdistää tavoitteet,
määrärahat ja toiminnan tulosten arviointi. (Latvanen 2000, 56–59.)
Tämän Kallio ja Kallio (2012) näkevät olevan osa sitä markkinalähtöisempää ajattelutapaa, jota valtio on pyrkinyt tuomaan yliopistoihin ja
jonka tarkoituksena on ollut tehostaa yliopistojen toimintaa. (Kallio &
Kallio 2012, 57–58.)
Tulosvastuullisuuteen siirtyvän yliopistomaailman avainsanoiksi
opetusministeriö tarjosi vuonna 1993 huippuosaamista ja huippuyksiköitä, ”kansainvälisen tieteen korkeimmalle huipulle kurkottumista”.
Opiskeluaikojen lyhentäminen muodostui keskeiseksi kehittämishaasteeksi. Korkeakoulujen resurssien ohjauksen ja suunnittelun lähtökohdaksi otettiin laskennallinen opiskelupaikka, josta tuli korkeakoulupoliittisen sääntelyn keskeinen indikaattori. Suunnittelussa korostui
sisään otettavien opiskelijoiden määrä. Sen sijaan tutkintojen määrään
ja suoritusaikoihin ei vielä kiinnitetty vastaavaa huomiota. Tavoitteena
oli tehdä opiskelijoista koulutuksen rahoittaja, joista korkeakoulut
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lemaan sekä tieteen huipulla että opiskelijoiden suosiosta tavoitteen ollessa laadun parantaminen sekä tutkimuksen että opetuksen rintamilla.
(Silvonen 1996, 73–89.) Oikeanlainen yliopistollisen opettajan ja
oppilaan suhde, yhdessä moninaisuuden ja monikeskuksisuuden, vaihtoehtojen arvostamisen kanssa, oli ajankohtainen yliopistokeskustelun
aihe 1990-luvulla (Manninen 1990, 253–255).
Koski (2002, 37) toteaa, että 1990-luvun taitteessa juuri kukaan ei
enää yliopiston tilasta puhuessaan viitannut sivistysyliopiston ihanteisiin, vaan kaikki julkisuudessa käyty keskustelu sisälsi ajatuksen tuloksellisuuden mittaamisen välttämättömyydestä yliopiston toimintaa
uudistettaessa. Latvasen (2000, 59) mukaan valtionhallintoa koskeva
keskustelu siirtyi jo uusiin teemoihin, palvelun, laadun ja laatujohtamisen kehittämiseen, kun yliopistoihin liittyvä keskustelu keskittyi yhä
tulosohjauksen teemoihin. Yliopistoissa laatukeskustelu pääsi vauhtiin
vasta 2000-luvulla.
2.2.2. Clarkin näkemys korkeakoulujärjestelmän ohjauksesta ja
kehityksestä

Toisenlaisen näkökulman korkeakoulujen ohjaukseen ja kehitykseen
tarjoaa Burton Clark (1983). Clarkin mukaan akateeminen yhteisö
tasapainoilee ohjausvallasta muiden ohjaavien tahojen kanssa. Hänen
esittelemänsä korkeakoulujen ohjauskolmio (kuvio 2) erittelee korkeakoulujärjestelmän ohjauksen ja kehityksen taustavoimat. Kolmion eri
kulmissa ovat eri vaikuttimet: markkinat, valtio ja akateeminen oligarkia. Mitä lähemmäs kutakin kulmaa tullaan, sitä pienempi on muiden
kahden ohjausvoiman vaikutus. Korkeakoulumaailma on sidoksissa
näiden kolmen tekijän asettamiin tavoitteisiin. (Clark 1983, 142–145;
Pinheiro, Geschwind & Aarrevaara 2016, 15–16.)
Ohjauskolmion kärjissä olevien tahojen näkökulmat ohjaukseen
ovat erilaiset. Valtio käyttää yhteiskunnallista lähestymistapaa, jolloin oleellista on työvoiman ja tiedon tuottaminen. Markkinoiden
lähestymistapa kannattaa välitöntä tuottavuutta, jolloin tulosvastuu
on oleellinen tekijä ohjauksessa. Akateemisella yhteisöllä on universitas-lähestymistapa, joka korostaa autonomisuutta. Erilaiset lähestymistavat aiheuttavat ristiriitoja eri tahojen välille. Valtion ja akateemisen
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yhteisön välillä on tieteellisyyden ja byrokraattisuuden välinen jännite.
Markkinataho korostaa enemmän ammatillisuutta kuin tieteellisyyttä.
Valtio ja markkinat taas kiistelevät siitä, kuka maksaa mitäkin korkeakoulutuksesta. (Kivinen, Rinne & Mäntyvaara 1990, 13.)
Eri maiden korkeakoulujärjestelmissä ohjausvoimat näkyvät eri
painotuksilla. Pohjoismaissa on pitkään vallinnut vahva hyvinvointivaltion mallista nouseva valtiojohtoisuus, johon on yhdistynyt useiden
sidosryhmien tarpeiden palvelun näkökulma. Läsnä on myös vahva
paine siirtyä kohti markkinajohtoisempaa ja tarvelähtöisempää järjestelmää. Korkeakoulujen autonomia tuo oman lisänsä tavoitteiden
asetteluun, jolloin ristivedolta ei voida välttyä. (Clark 1983, 142–145;
Pinheiro, Geschwind & Aarrevaara 2016, 15–16.)

Valtio

Markkinat

Akateeminen oligarkia

Kuvio 2 Korkeakoulutuksen ohjauskolmio (Clark 1983, 143).

Yliopistojen kansainväliset vertailut auttavat yliopistojen arvojen vertailussa ja arvojen eroavaisuuksien tunnistamisessa erilaisten intressien
puristuksessa. Clark nimeää yliopistojen perusarvoiksi: 1. sosiaalinen
oikeudenmukaisuus (tasa-arvo, ihmisoikeudet), 2. kompetenssi (professionaalinen erinomaisuus ja korkea laatu), 3. vapaus (akateeminen
vapaus) sekä 4. valtion ja yliopistojen väliset suhteet (yliopistojen
autonomia suhteessa valtioon ja ulkopuolisiin ryhmiin, opetuksen,
tutkimuksen ja oppimisen vapaus). Yliopistojen toiminnassa nämä perusarvot saattavat esiintyä ristiriitaisina toisiinsa nähden. (Clark 1983,
240–250.)
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Clark (1998) näkee akateemisen työn organisoituvan uudella tavalla. Yrittäjämäiset yliopistot luovat uusia yksikköjä reuna-alueilleen. Ne
koostuvat eri tavoin muodostetuista projektimaisista hallinnollisista
yksiköistä, jotka edistävät sopimustutkimusta, sopimuksiin perustuvaa
opetusta ja konsultointia. Niissä on vaihteleva määrä tutkimuskeskuksia, jotka yleensä ovat, mutteivät aina, monitieteisiä. Clark varoittaa,
että uhkakuvana voi olla yliopiston muuttuminen ostoskeskukseksi, jos
näitä reuna-alueilla sijaitsevia yksiköitä ei sidota riittävästi akateemisiin
arvoihin. Uudet yksiköt ja keskukset voivat olla läheisesti tai löyhästi
yhteydessä keskushallintoon ja emoyksiköihin. Aivan kuin tiedepuistot, joista on tullut autonomisia; joillakin reuna-alueiden yksiköillä
voi olla emoyliopiston nimi tai yliopiston rahoitus, mutta ne saattavat
kuitenkin toimia välittäjäyksikköinä yliopiston ja ulkopuolisen organisaation välissä. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä mallia tai tapaa, jota
jäljitellä. Kuitenkin näille yksiköille on tyypillistä, että ne vievät yliopistoja suuntaan, jossa niillä on yritysmäisempi toimintatapa. (Clark
1998, 138–139.)
Silvonen on todennut Clarkin (1983) klassiseksi muodostuneen
koulutuspoliittisen ohjauskolmion toteutuneen: Kehitys on kulkenut
traditionaalisesta akateemisesta yliopistosta valtiojohtoisen korkeakoulujärjestelmän kautta markkinaohjautuvaan, tulokselliseen ja
kilpailukykyiseen korkeamman koulutuksen verkostoon. Siirtymä on
tapahtunut kaksivaiheisesti: ensin valtiopainotteisen ohjauskoneiston
luomisena (Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä vuosina 1967–
1981 (6.4.1966/228) ja sitten vähittäisenä vuoden 1986 laista lähtien
(Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31.12.1986/1052; OPM
1983:37) korkeakoulujen markkinaohjautuvan itsesäätelyn toteuttamisena. (Silvonen 1996, 85–89.)
Clark (1998) on tuonut esille, että yliopistojen muutokset täytyy
tehdä paikallisesti, kunkin yliopiston sisällä. Muutos kestää vuosia,
usein vuosikymmeniä. Pitkittynyt työ vaatii yhteisöllisiä toimenpiteitä,
jotka johtavat uusiin käytäntöihin ja uskomuksiin; toimenpiteisiin,
jotka ovat yrittäjämäisiä ja joihin matkan varrella sisältyy paljon
riskinottoa ja joustavaa hienosäätöä. Kun perinteiset tavat eivät riitä,
yliopistojen pitää kehittää yrittäjämäistä vastuunottoa. Yliopistojen
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yritysmäisen toimintatavan lisääntyminen on otettu eri tieteenaloilla
vastaan eri tavoin. Tekniikan aloille muutos on ollut helpoin. Talousja sosiaalitieteen aloilla voidaan muutosta pitää hankalana. Erityisen
vaikeaa muutos on ollut humanistisille tieteille, koska humanistiseen
tutkimukseen on vaikea saada ulkopuolista rahoitusta. Clark kuitenkin
esittää, että perinteiset tieteenalat huomaavat yritysmäisyyden hyödyt.
Tieteenalojen tulisi oppia sulauttamaan perinteisiin arvoihin pyrkimykset ulospäin suuntautumiseen. (Clark 1998, 8, 141–142.)
Gibbons ym. (1994) ja Kekäle (2002) toteavat, että tiedon tuotanto
on siirtymässä yliopistojen ulkopuolelle. Tietoa tuotetaan enenevässä
määrin perinteisten tieteenalapohjaisten yksiköiden ulkopuolella
soveltavien, poikkitieteellisten, tiimiperusteisesti ja ongelmalähtöisesti organisoituvissa yksiköissä. Tutkimuksen siirtyessä yliopistojen
ulkopuolelle niiden julkinen perusrahoitus pienenee ja tutkimusrahoituksen painopiste siirtyy kohti soveltavia ja kilpailukykyä parantavia
aloja, mikä johtaa yliopistojen, teollisuuden ja virkavallan yhteistyöhön
sekä allianssin tiivistymiseen. Kehitys vaikuttaa tutkimusryhmien
organisointiin, laadun arviointiin ja mahdollisesti myös akateemiseen
johtamiseen. (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott &
Trow 1994; Kekäle 2002, 82.) Edellä olevan perusteella Kekäle esittää
kuitenkin, että eri tieteenalojen rajojen häviäminen tuskin etenee yliopistoissa hyvin pitkälle niin kauan kuin tutkimus, koulutusohjelmat ja
keskeiset virantäytöt organisoidaan itsenäisten perustieteenalojen sisältä ja oppituolijaon pohjalta. Puhdasta perustutkimusta tullaan edelleen
tekemään yliopistoissa. (Kekäle 2002, 79–83.)
Yliopistoja koskevissa keskusteluissa ovat esillä tuottavuus, kilpailukyky, kansainvälisyys, yrittäjämäisyys, sivistys ja autonomia. Kankaanpää (2013) toteaa suomalaisten yliopistojen roolin selvästi muuttuneen
1980-luvulta lukien: Keskusteluissa on havaittavissa kaksi toisistaan
eriävää suuntaa, hyödyn ja tuottavuuden diskurssi sekä sivistysdiskurssi.
Kansallisen tason dokumenteissa hyödyn ja tuottavuuden tavoittelu on
saanut ylivallan, mutta sivistysdiskurssi ei kuitenkaan ole täysin kadonnut, vaan sivistys pysyttelee edelleen mukana sivistysyliopistoperinteen
mukaisesti. Edelleen yliopistoinstituution erityisyys ja halu pitää kiinni
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lisuus ovat vastakkain niin ideologian kuin toimintatapojenkin näkökulmasta. Muutoksista huolimatta yliopistoidean säilymiseen uskotaan. (Kankaanpää 2013.) Huusko ja Muhonen (2003, 222–223) ovat
todenneet perinteisen humboldtilaisen yliopistoajatuksen ja Clarkin
perusarvojen elävän edelleen yliopistoissa. Akateemisesta professiosta
ja akateemisessa yhteisössä ilmenevistä psykoogisista sopimuksista
enemmän kappaleissa 3.4.1 ja 3.5.
2.2.3 Yliopistojen toiminnan arviointi johtamisen välineeksi

Taloustaantuman myötä Suomen julkinen sektori, sen kustannukset ja tuottavuus ovat aiempaa kriittisemmän tarkastelun kohteena.
Korkeakoulujen uusien rakenteiden ja liittoumien avulla pyritään
selkiyttämään ja tiivistämään yliopistojen välistä yhteistyötä sekä määrittelemään työnjakoa tieteellisen tutkimuksen laadun kohottamiseksi.
Toiminnan laatu ja vaikuttavuus sekä niitä kuvaavat uudet mittarit ovat
tulleet yliopistojen onnistumisen vertailussa tehokkuus- ja tuloksellisuusvaatimusten rinnalle.
Räty (1996) toteaa, että vuonna 1983 aloitetuilla tieteenalojen arvioinneilla pyrittiin tukemaan kansainvälistä tutkimusta. Aluksi noilla
arvioinneilla ei ollut välitöntä yhteyttä määrärahojen jakoon, vaan ne
pikemminkin tarjosivat ”pienen perifeerisen maan” tutkijoille käsityksen tieteenalan sijoittumisesta kansainvälisessä tutkimuksessa. Suomen
Akatemian aloittamaa tieteenalojen arviointia täydentämään asetti
opetusministeriö vuonna 1984 korkeakoulujen toiminnan arviointimenetelmien työryhmän (KOTA). Työryhmä ehdotti, että korkeakoulut ryhtyisivät arvioimaan toimintaansa ja Akatemia lisäisi huomattavasti tieteenala-arviointiensa määrää, mitä Akatemia ei kuitenkaan
tehnyt. Luotiin Kota-tietokanta, jolla yhtenäistettiin korkeakouluissa
kerättävää tietoaineistoa ja parannettiin tietojen käyttökelpoisuutta.
Tietokantaan kerättiin tietoja opiskelijoiden, opettajien ja tutkintojen
määristä korkeakouluittain ja koulutusaloittain sekä korkeakoulujen
määrärahoista. Kota-tietokannasta muodostui väline korkeakoulujen
paremmuuden arviointiin. Kota-pisteistä tuli käsite, jonka myötä myös
tietohallinnon tarpeellisuus heräsi. (Räty 1996, 219–222.) Opetusministeriön ylläpitämään Kota-tietokantaan kerättiin yliopisto- ja kou54 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

lutusalakohtaisia tietoja vuosilta 1981–2009. Vuodesta 2010 lähtien
tiedot löytyvät Opetushallituksen Vipunen-raportointiportaalista
(Vipunen – Opetushallinnon tilastopalvelu).
Suomalaisten yliopistojen arviointikäytännöt ovat kehittyneet
kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli 1970-luvulla, jolloin toteutettiin tieteenalalähtöisiä arviointeja ja tutkinnonuudistukseen
liittyen opiskelijakyselyitä. Myös opetusministeriön vuonna 1987
käyttöönottama KOTA-tietokanta mahdollisti systemaattisen arviointitiedon yliopistojen tuloksellisuudesta. Arviointi hyväksyttiin tuloksellisuuden vertailuun ja tavoitteiksi asetettiin tutkintomäärät. Toinen
vaihe katsottiin alkaneeksi vuonna 1993, jolloin Jyväskylän ja Oulun
yliopistossa valmistuivat kokonaisarvioinnit ja koulutusala-arvioinnit.
(Malkki 1999, ks. Treuthardt 2004, 19). Kolmas vaihe alkoi vuonna
1995, jolloin perustettiin Korkeakoulujen arviointineuvosto, joka merkitsi professionaalistuneen arvioinnin ajan alkamista suomalaisten yliopistojen arvioinnissa. (Välimaa 2003; Saarinen 1995, ks. Treuthardt
2004, 18.) Kansallinen Korkeakoulujen arviointikeskus, Karvi, aloitti
toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus muodostettiin yhdistämällä
Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston
ja Opetushallituksen arviointitoiminnot. Uuden arviointikeskuksen
tarkoituksena on luoda entistä paremmat mahdollisuudet arviointimenetelmien kehittämiselle. Lisäksi pyritään vahvistamaan kansainvälisen arviointiyhteistyön edellytyksiä. (Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus.)
Yliopistojen kansainvälistymisen ja keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi on kehitetty kansainvälisiä ranking-listauksia. Vertailut
tarjoavat opiskelijoille keinon arvioida yliopistojen laadukkuutta, vaikkakin vain jotkut listaukset painottavat opetuksen laatua julkaisutoiminnan muodostaessa keskeisen kriteerin yliopistojen kansainvälisissä
luokitteluissa. Vertailujen uskotaan kannustavan kansainvälisyyteen,
parantavan tehokkuutta ja tulos-panos-suhdetta. Karvonen, Kortelainen ja Saarti (2014) sekä Salmesvuori (2016) toteavat, että ranking-listauksista merkittävin on vuodesta 2003 lukien julkaistu Shanghain Jiao
Tong -yliopiston ylläpitämä Academic Ranking of World Universities
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listalle pääseminen ja menestyminen on yliopistojen keskinäisen kilpailun ilmenemismuoto, jonka oletetaan vaikuttavan yliopistojen näkyvyyteen ja vetovoimaan. Lisäksi vuodesta 2004 lukien on julkaistu QS
World University Rankings ja vuonna 2009 aloittanut TIMES Higher
Education World University Rankings. Vertailut painottavat eri asioita, joten niiden hyödyntäminen vaatii arviointien sisällön tuntemusta.
Yliopistot rakentavat strategioitaan aktiivisesti siihen suuntaan, että
pärjättäisiin hyvin rankingeissa. Suomalaisista yliopistoista vain Helsingin yliopisto on yltänyt ranking-listoilla sadan parhaan joukkoon.
Arviointien dataa on kerätty pitkään vain englanninkielisistä tieteellisistä aikakauslehdistä, ja vasta aivan viime aikoina on mukaan otettu
myös ranskan-, saksan-, kiinan- ja japaninkielisiä julkaisuja. THE- ja
QS-arvioinneissa on alettu jonkin verran kiinnittää huomiota myös
opetukseen; tosin varsinaisesta koulutuksen arvioinnista ei vielä voida
puhua. Rankingit eivät välttämättä palvele opetuksen ja tutkimuksen
edistämistä. (Karvonen ym. 2014, 122–123; Salmesvuori 2016.)
Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa Suomen tutkimus ja innovaatiojärjestelmän kehitystä ja toimijoita säännöllisin väliajoin toteutettavilla kansainvälisillä arvioinneilla. Mallia arviointiin otettiin esimerkiksi
Isossa-Britanniassa vuonna 1986 käyttöön otetusta RAE-arvioinnista
(Research Assesment Exercice). RAE-arviointijärjestelmä tarkoittaa
tieteellisen tutkimuksen kansainväliseen vertaisarviointiin perustuvaa
järjestelmää. RAE-järjestelmän mukaisia arviointeja toistettiin Isossa-Britanniassa tämän jälkeen tässä muodossa viisi kertaa. RAE-arviointimallia kiitettiin laajasti, ja monet muut maat, kuten Australia,
Alankomaat ja Pohjoismaat ottivat RAE-arvioinnista mallia omiin
opetuksen ja tutkimuksen arviointi- ja rahanjakojärjestelmiinsä.
RAE-arviointijärjestelmän nähtiin olevan perustana sille, että Britanniasta tuli yksi maailman johtavista tutkimusmaista. Vuoden 2008 arvioinnissa ei enää julkistettu pisteitä, vaan yliopistot saivat laatuprofiilin
eri tieteenaloille: arviointipaneelit jaottelivat heille toimitetut julkaisut
ja tutkimusaineistot maailman luokkaan kuuluviksi (4), kansainvälisesti erinomaiseksi (3), kansainvälisesti tunnustetuksi (2), kansallisesti
tunnustetuksi (1) tai tutkimusta ei luokiteltu lainkaan. Arvioinnin
tulosten perusteella yliopistoille jaettiin seuraavan viiden vuoden aika56 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

na tutkimusrahaa. Aikaisemmin toteutettujen arviointien perusteella
tuettiin ensisijaisesti tutkimukseen keskittyneitä huippuyliopistoja,
kun taas vuoden 2008 RAE:n perusteella määrärahat suunnattiin
laaja-alaisemmin erilaisille yliopistoille. RAE-järjestelmää kritisoitiin
kalliiksi, riskitutkimusta estäväksi, yhteistyötä vähentäväksi, opetusta
ja tutkimusta eriyttäväksi sekä ohjanneen yliopistojen toimintaa niin,
että ne menestyisivät seuraavassa arvioinnissa paremmin. Isossa-Britanniassa vuonna 2008 RAE-arvioinnin kohteena oli 159 yliopistoa ja
instituuttia, prosessi maksoi yli 60 miljoonaa puntaa ja työllisti noin tuhat tutkijaa vuodeksi 67 vertaisarviointipaneeliin. Vuonna 2008 toteutettu RAE-arviointi oli Isossa-Britanniassa tässä muodossa viimeinen.
Suomessa useassa yliopistossa RAE-arviointeja tehtiin suomalaisiin
oloihin sovitettuina. (Eskelinen 2010; Karvonen ym. 2014, 117–120.)
RAE-arviointien koettiin olevan erittäin tärkeitä tutkimustoiminnan
tulevaisuuden kannalta. Arvioinnit toteutettiin tiedekunnittain tai
tiedeyhteisöjä kannustettiin muodostamaan yhteenliittymiä arviointia
varten. Arviointiryhmiin kutsuttiin kansainvälisiä arvioitsijoita, jotka
tutustuivat arviointeja toteuttaneiden yliopistojen tutkimustoimintaan ja vierailivat yliopistoissa järjestetyissä arviointipaneeleissa. Arviointijärjestelmää kritisoi Suomessa esimerkisi Pietikäinen (2012), joka
väitti järjestelmää kalliiksi, raskaaksi ja byrokraattiseksi, eikä arviointi
todennäköisesti nostanut tutkimuksen tasoa, vaan tukahdutti tutkimisen ilon ja vieraannutti tutkijat työstään. Yliopistoilla ei ollut varaa jättäytyä pois arvioinneista, koska laitosten saama rahoitus väheni, mikäli
RAE-arvioinnissa ei menestytty. (Pietikäinen 2012, 15.)
Ison-Britannian hallitus päätti siirtyä RAE-arviointijärjestelmän
vertaisarvioinnista määrällisempiin kriteereihin ja otti käyttöön uuden
arviointijärjestelmän, Research Excellence Framework (REF) -järjestelmän. Jatkossa tarkoituksena oli käyttää arvioinnissa halvempia
menetelmiä, kerätä tietoja kilpaillun rahoituksen määrästä ja tohtorin
tutkintojen lukumäärästä, kerätä julkaisujen sitaatioanalyysejä sekä
arvioida yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta. Tavoitteena oli, etteivät yliopistot enää toimita arvioijille massiivista määrää julkaisuja,
vaan instituuteilta pyydetään tuhannen sanan tapausselostuksia, joissa
he kuvasivat, miten heidän valitsemansa 10–15 vuoden takaiset työt
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ovat hyödyttäneet maan taloutta ja yhteiskuntaa. REF-arviointijärjestelmää väitettiin kuitenkin vastuuttomaksi ja epäuskottavaksi. Sen
väitettiin pakottavan tutkijat liioittelemaan tutkimustensa mahdollisia
sovellutuksia, muuttavan huippuyliopistot huonoiksi tuotantolaitoksiksi ja pakottavan tieteenalat kilpailemaan toisiaan vastaan. (Eskelinen
2010; Karvonen ym. 2014, 118–120.) Suomessa ei REF-arviointien
toteuttamisesta ole liiemmin raportoitu.
Kaikilla arvioinneilla pyritään kehittämään toimintaa, jotta pystyttäisiin vastaamaan sekä eurooppalaisiin että globaaleihin toisiinsa
kietoutuviin haasteisiin. Kehitystrendeistä keskeisin on 1990-luvun
lopulla alkanut Bolognan prosessi eli eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (European Higher Education Area) rakentaminen. Bolognan
prosessi liittyy myös Euroopan tutkimusalueen kehittämiseen, jonka
ensimmäiset tavoitteet määriteltiin niin sanotussa Lissabonin sopimuksessa. Tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman edistynein tietotalous. Bolognan prosessi on vaikuttanut siihen, että suomalaisissakin
yliopistoissa on siirrytty kaksivaiheisiin perustutkintoihin. Tavoitteena
on tutkintojen parempi työelämärelevanssius ja helpompi siirtymä
työmarkkinoille jo kandidaatin tutkinnon jälkeen. Toisena tavoitteena
on yhdenmukaistaa eurooppalaisia tutkintoja ja niiden sisältöjä. Kolmantena päävaikutuksena on yhtenäiset laadunvarmistuksen prosessit.
Suomessa tätä tavoitetta tukevat Korkeakoulujen arviointineuvoston toimeenpanemat korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien
auditoinnit. (Ursin ym. 2011, 27–28.) Bolognan prosessi nähdään
kokonaisuudessaan hyödylliseksi, vaikka kansainvälisissä arvioinneissa
eri kulttuurien eroja ei oteta huomioon. (Moraru, Praisler, Marin &
Bentea 2015, 152–160.)
Suomessa koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmän on katsottu
selventäneen koulutuksen laadun merkityksen, varmistamisen tavat ja
tiedon jakamisen hyödyt. Laatutyön ymmärrettiin korostavan tuloksellisuuden tavoittelua ja opintojen läpäisyaikaa. Moraru, Praisler, Marin
ja Bentea (2015) esittävät, että joskus laadunarviointiin liittyvistä päätöksistä on tiedotettu henkilöstölle liian myöhään, jotta asiaan voitaisiin reagoida. Laatutyön katsotaan kuitenkin hyödyttävän opiskelijoita,
henkilöstöä ja sidosryhmiä. Kaikilla on mahdollisuus systemaattiseen
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palautteenantoon, joskin palautteen käsittelyssä on ongelmia. Koulutuksen laatu merkitsee asiakkaiden, eli opiskelijoiden, odotuksiin
vastaamista. Laadunvarmistus on kuitenkin järjestetty monimutkaisesti ja liikaa työllistäväksi. Hyvänä puolena on tietoisuus siitä, mille
toimielimelle laatutyön organisointi kuuluu ja että kaikkien yksiköiden
osallistuminen tuon toimijan työskentelyyn on järjestetty. Laatutyö tulisi kuitenkin organisoida paremmin, ja se koetaan kuormittavaksi. Laatutyöhön liittyvien dokumenttien nähdään olevan turhaa byrokratiaa.
Tutkimustyössä kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälisesti referoidut
julkaisut ovat laadun tae; tosin tutkimukseen on jo sisäänrakennettuna
vertaisarvioinnit. (Moraru, Praisler, Marin & Bentea 2015, 152–160.)
Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa
korostetaan koulutuksen lisäksi kansainvälistä, korkeatasoista julkaisutoimintaa. Näitä tehdään näkyväksi uudella arviointijärjestelmällä.
Pölönen ja Auranen (2013) raportoivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttaneen Suomen yliopistot -yhdistys Unifin aloitteesta
julkaisujen laadunarvioimista varten Julkaisufoorumi-hankkeen
( JUFO). Hankkeen tavoitteena oli luoda järjestelmä, jossa tieteellistä
julkaisutoimintaa arvioidaan määrän lisäksi myös laadullisesti. Julkaisufoorumijärjestelmän perustana on tieteellisten lehtien, sarjojen ja
kirjakustantajien kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa.
Luokituksessa on kolme tasoa. Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus
valmistui vuonna 2011. Luokitus toimii yliopistojen koko tieteellisen
julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtiorahoitusmallissa vuodesta 2015
alkaen. Julkaisufoorumi-luokitus ei sovellu tieteenalojen väliseen
vertailuun, eikä se voi korvata julkaisujen sisältöön perustuvaa vertaisarviointia yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien arvioinnissa.
Tärkein Julkaisufoorumi-luokituksen etu on, että se huomioi kaikkien
tieteenalojen julkaisutoiminnan: kansainväliset ja kansalliset julkaisut
sekä lehtiartikkelien lisäksi konferenssijulkaisut, kirja-artikkelit ja erillisteokset. Julkaisufoorumi-luokitus tarjoaa tutkijoille tietoa tasokkaista julkaisukanavista ja yliopistoille välineen seurata julkaisutoiminnan
kehitystä ja tukea vertaisarviointia. (Pölönen & Auranen 2013, 22.)
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Suomen Akatemia on arvioinut Suomen tieteen tilaa 1990-luvun lopulta alkaen määräajoin, vuodesta 2012 alkaen kahden vuoden välein.
Arvioinnissa tarkastellaan Suomen yliopistojen ja tutkimuslaitosten
opetus- ja tutkimushenkilöstöä, julkaisutoimintaa, tutkimusrahoitusta
sekä tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain ja organisaatioittain.
Arviointiraportti sisältää lisäksi vaihtelevia erityisteemoja. Tieteen
tila 2016 -raportin keskeisin sanoma on: Korkeatasoinen tutkimus,
laadukas opetus ja tutkimuksen monipuolinen vaikuttavuus tukevat
toisiaan, ja tämä kokonaisuus tulee ottaa huomioon tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa ratkaisuissa. Korkeakoulujen profiloitumista tulee
jatkaa. Koska ihmiset tekevät tuloksen, on sekä opiskelijoiden että tutkijoiden rekrytoinneissa onnistuttava ja kehitettävä tutkijakoulutusta
yhteiskunnan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin yhteistyössä työelämän
kanssa. (Suomen Akatemia, lainattu 4.3.2017.) Suomen Akatemia on
keskeisin tieteellisen tutkimuksen rahoittaja ja sen roolia suomalaisen
tutkimuksen rahoittajana on oleellisesti muutettu viime vuosien aikana. Tutkimusrahoituksen myöntövaltuuden määrä päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Akatemian rahoitus kanavoituu pääosin
yliopistojen tutkimushankkeisiin, akatemiaohjelmiin, tutkimuksen
huippuyksiköihin, tutkijantehtäviin, tutkijankoulutukseen, tutkimusinfrastruktuureihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Rahoituspäätökset ovat Akatemian tieteellisten toimikuntien omilla toimialoillaan
tekemiä. Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta saavat parhaat tutkijat ja tutkimusryhmät sekä lupaavimmat nuoret tutkijat. Rahoitus
perustuu kilpailuun. Tavoitteena on tieteellisesti kunnianhimoisten
hankkeiden toteuttaminen. Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen
myöntövaltuudet ovat noin kaksinkertaistuneet vuodesta 2005 vuoteen 2015 mennessä ollen vajaa 350 miljoonaa euroa vuonna 2017.
Lisäksi Akatemia myönsi strategista tutkimusrahoitusta vuonna 2017
reilut 55 miljoonaa euroa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.)
Tuloksellisuus- ja arviointikäytäntöjen kehittämisen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti vuosina 2008–2009 toteutetun
Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja
muutos -yhteishankkeen (RAKE). Hankkeessa oli tavoitteena selvittää
yliopistoissa käynnissä olevan rakenteellisen kehittämisen vaikutuksia
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yliopistotutkimukseen ja -koulutukseen sekä akateemiseen ohjaukseen
ja johtamiseen. Hanke koostui kolmesta osahankkeesta, joissa tehtyjen
tutkimusten tuloksina ajankohtaisina teemoina todettiin muun muassa
yliopistojen yksikkökokojen kasvattaminen ja yliopistojen yhdistymiset, yhdistymiskehitystä haittaavat seikat, ulkopuolisen rahoituksen
aiheuttamat ongelmat, ulkopuolisen rahoituksen suhteellisen osuuden
kasvu myös opetuksessa ja perusinfrastruktuurin ylläpitämisessä sekä
yliopistolaitoksen kehittämiseen liittyvät suunnittelu-, laatu-, arviointi- ja seurantajärjestelmien kuormittavuus. Tuolloin pohdittiin, ovatko
yliopiston perustoiminnot ja niitä tukevien tai niiden tarpeista lähtevien palvelujen kehittäminen jäämässä hallinnollisten organisaatiouudistusten ja tehostamistoimenpiteiden jalkoihin. (Marttila & Aittola
2010, 93–95.) Yliopistojen rakenteellista kehittämistä vauhditettiin
muun muassa tukemalla yliopistojen profiloitumista kilpaillulla erityisrahoituksella vuosina 2014–2016. (Opetus- ja kulttuuriministeriö &
Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.)
Aarrevaara ja Pekkola (2010) ovat tuoneet esille, kuinka suomalaisen yliopistojärjestelmän uudistuminen kiteytyy toisaalta toiminnan
muutoksia tukevaan rakenneuudistukseen ja toisaalta henkilöstön toimintatapojen muutokseen. Uusi yliopistolaki voi vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Suomalaisen järjestelmän
keskeisenä haasteena on laadun ja laajuuden ylläpidon samanaikainen
ratkaiseminen. Mikäli korkeakouluverkko säilyy laajana, on korkeatasoisen laadun ylläpitäminen vaikeaa. Uusi yliopistolaki voi edistää
korkeakoulujen roolin vahvistamista innovaatiojärjestelmässä ja luoda
parempia edellytyksiä kilpailla kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.
(Aarrevaara & Pekkola 2010, 10.) Yliopistoissa keskeiseksi toimintaa
ohjaavaksi tekijäksi näyttää muotoutuneen arviointi ja keskinäinen
kilpailu rahoituksesta.
Arvioinnista on Owens-Smith (2001) todennut, että kaiken
virallisen arvioinnin lisäksi yliopistoissa vallitsee kollegiaalinen kontrollijärjestelmä, jossa laadunarviointi perustuu maineeseen ja kykyyn
puolustaa väitteitä. Tieteellisen tutkimustyön ominaispiirteitä ovat
korkea autonomia, riippuvaisuus luottamuksesta ja hiljainen tieto.
Lisäksi opetus- ja tutkimustehtäville on ominaista, että alaiset tekevät
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työtä, jota heidän esimiehensä eivät ymmärrä tai osaa. Tästä johtuen
työtä on ajoittain mahdotonta valvoa ja sen todellisia tuloksia arvioida.
(Owens-Smith, 2001, 430–432.)
Hallitusohjelma ja hallituksen toimintasuunnitelma määrittelevät koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset. Yliopistoja ohjataan
opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisillä sopimuksilla
eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamien strategisten
tavoitteiden ja lainsäädännön lisäksi. Ministeriö tavoittelee kaikkien
yliopistojen yhteistä korkeakoululaitoksen kehittämistilaa ja -tarpeita
koskevaa suunnitelmaa, jolloin yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistusta koskevat vaikutusarvioinnit ovat valmiit. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) Yliopistoilla ja korkeakouluilla on käynnissä ennen
näkemätön uudistustyö. Paljon uudistuksia on jo takanapäin ja mittava
määrä lienee vielä edessä. Arviointi- ja laadunvarmistusjärjestelmillä
on ollut hyvä tarkoitus tehdä näkyväksi seikkoja, joita tulisi kehittää
ja joissa tulisi onnistua paremmin. Arviointijärjestelmät ovat kuitenkin
saattaneet tuntua kohtuuttoman työllistäviltä, eikä yliopistoväki ole
kaikilta osin ollut yksimielinen arvioinnin kriteereistä.

2.3 Yliopistojen muuttuvat arvot ja johtaminen
2.3.1 Uudistusten vaikutukset yliopistojen arvoihin ja johtamiseen

Tuloksellisuuden numeerista mittaamista pidetään yksiselitteisesti
välttämättömänä ja hyödyllisenä, ainoana realistisena tapana puhua
yliopiston ja tutkimuksen merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta.
Tuloksellisuuden mittareista kuitenkin edelleen kiistellään, mutta toisaalta myöskään paluuta menneeseen ei kaivata. Huusko ja Muhonen
(2003) toteavat, että yliopistoissa arvojen kamppailussa jopa toisilleen
vastakkaisten arvojen voidaan nähdä elävän myös rinnakkain; esimerkiksi pyyteetön totuuden tavoittelu voi kytkeytyä rahan tavoitteluun
(Huusko & Muhonen 2003, 224–225). Myös Ylijoen (2002) mukaan
yliopistojen tilaa luonnehtii parhaiten perinteisten akateemisten ja
markkinaorientoituneiden arvojen yhteiselo. Perinteiset akateemiset
arvot, kuten autonomia, uuden luominen, itsensä toteuttaminen ja ar62 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

vostuksen saaminen tiedeyhteisön sisällä ovat edelleen tärkeitä. Lisäksi
muuttuneen toimintaympäristön korostamat markkinaorientoituneet
arvot, kuten ulkopuolinen rahoitus, yhteistyöverkostot, toiminnan
markkinointi sekä arvostuksen saaminen partnereiden ja asiakkaiden
parissa, elävät edelleen yliopistossa rinnakkain. (Ylijoki 2002, 51.)
Merkittävä 1990-luvun ajankohtaisongelma oli kysymys tutkimuksen
julkisuudesta tai salaisuudesta. Miten käy humboldtilaisten vapauden
periaatteiden, kun tutkimus kasvavassa määrin siirtyy yksityisten yritysten rahoittamaksi. (Manninen 1990, 253–255.) Toisaalta Huuskon ja
Muhosen (2003) mukaan tieto on muuttumassa markkinaluonteiseksi
hyödykkeeksi ja sen myötä usko yhden yhteisen totuuden löytämiseen
on murenemassa. Kansainvälistyminen ja tietoteknisten sovellutusten
esiin nostaminen ovat myös yliopistojen uusia arvoja. Yliopiston ulkopuoliset arvomuutokset vaikuttavat yliopistossa toimivien eri yksilöiden
arvoihin. Voidaankin kysyä, palvelevatko julkilausutut yliopiston arvot
enemmän imagon luomista kuin arjen toimintaa. Viime vuosikymmenien aikana on noussut esiin keskustelu yliopistojen arvojen muutoksesta,
jossa tehokkuus ja tuloksellisuus haastavat perinteiset akateemiset arvot.
Perinteiset arvot eivät kuitenkaan ole hävinneet uudempien tullessa
mukaan. Tieteen edistyminen on tuonut uudenlaista arvokeskustelua
yhteiskuntaan ja eri yliopistojen strategioissa julkituodut arvot olisi saatava näkyviin yliopistojen toiminnassa ja niiden suhteissa yhteiskuntaan.
(Huusko & Muhonen 2003, 219, 225–226.)
Räty katsoi jo vuonna 1996, että korkeakoulujen tulosohjauksen
motiivina ei ole keskusjohtoisuuden vähentäminen, vaan päinvastoin
rehtorin, dekaanien ja esimiesten vallan lisääminen, erityisesti silloin
kun on kysymys tutkimuksen ohjauksesta. Tavoitteena on, että yliopistot määrittelisivät vahvuusalueensa. Yliopistotutkijat eivät ota käskyjä
hierarkiassa ylemmiltään, vaan nojautuvat tutkimusalojensa perinteisiin: kollegojen arviointeihin, ohjaukseen ja esikuviin. Tavoitellaan
tunnustusta kollegoilta, jotka eivät välttämättä työskentele samalla
laitoksella eivätkä samassa yliopistossa tai maassakaan. Tutkimuksen
ohjauksessa yliopiston johto voi käyttää valtaansa lähinnä lakkauttamalla tai perustamalla tutkijapositioita ja muuttamalla rekrytointimenettelyjä. (Räty 1996, 226–227.)
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Moran (2001) mukaan Euroopan maiden hallitukset odottavat akateemiselta toiminnalta merkittäviä taloudellisia tuloksia. Yliopistojen
odotetaan mahdollistavan puhtaan kaupallisen näkökulman omissa tekemisissään ja tehostavan toimintojaan. Tehostaminen sisältää uudenlaisen managerialismin piirteitä, kuten tuloksellisuusarviointia ja panos-tuotostehokkuutta. Managerialistisessa johtamistavassa korostuvat
organisaation ulkopuoliset vaikuttajat, strateginen johtaminen ja muut
liike-elämästä lähtöisin olevat johtamistavat. Huomiota kiinnitetään
enemmän ihmisten johtamistaitoihin kuin kollegiaaliseen päätöksentekoon. (Mora 2001, 106.) Toisaalta Marinin ja Realen (2016) mukaan
manageriaalisesti johdetuissa yliopistoissa kollegiaalisuus kasvaa tilanteissa, jolloin johtajat uskovat ulkoapäin ohjatun manageriaalisuuden
ja arvioinnin aiheuttaneen positiivisia seurauksia yliopiston toimintaan. Kollegiaalisuus voi kukoistaa jopa manageriaalisesti johdetuissa
yliopistoissa. (Marini & Reale 2016.)
Emmanuel Lazegan (2001) esittelemässä kollegiaalisen johtamisen
mallissa kollegiaaliseen johtamiseen olisi kuuluttava ainakin seuraavat
periaatteet: vallan tasapaino, keskinäiset riippuvuussuhteet, pyrkimys
korkeaan suoritustasoon ja työn omaehtoisuus. Johtamisen tehtävänä
on pyrkiä estämään ylilyöntejä eli että yksi henkilö saisi liikaa määräysvaltaa, pystyisi eristäytymään yhteistyöstä muiden kanssa tai ryhtyisi
ikään kuin vapaamatkustamaan muiden työllä. Työn suorittaminen
jätetään kunkin yksilön omaehtoisesti mietittäväksi. Kollegiaalisessa
johtamisessa on olennaista, että valvonta ulottuu vain organisaation
toimivuuteen, ei yksittäisten ihmisten tai edes tiimien työntekoon.
Johtaminen ei keskity työn sisältöön, vaan paras asiantuntija on kukin
organisaation jäsen itse. (Lazega 2001.)
Häyrynen-Alestalo ja Peltola (2006) pohtivat, että varsinkin Suomessa yhä enemmän ajatellaan yliopistojen perinteisteisten toimintojen, opetuksen ja tutkimuksen ja uuden kolmannen toiminnon, kaupallisuuden, olevan osa innovaatiojärjestelmää, mikä vaikuttaa suoraan
valtion talouteen ja kilpailukykyyn. Ongelmia syntyy, kun yliopistot
yrittävät muuttua hybrideiksi organisaatioiksi, missä kumpikaan tavoitteista, kaupallisuus tai tieteellisyys eivät toteudu riittävässä määrin.
(Häyrinen-Alestalo & Peltola 2006, 276.)
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Kokonaisuudessaan yleinen kuva yliopistoista on muuttunut. Aiemmin yliopistojen ymmärrettiin huomioivan ympäröivän yhteiskunnan
tarpeet ja toimivan kuitenkin suhteellisen itsenäisesti. Nykyisin yliopistojen ymmärretään lähes konemaisesti toteuttavan niille asetettuja
vaatimuksia ja niiden toiminnassa odotetaan olevan korostuneesti esillä
panos-tuotosajattelu. Ministeriön ja yliopistojen tulossopimusneuvotteluissa mitataan yliopistojen kyky markkinoida edustamiaan tuotteita.
Yliopiston määritykset ja viimeaikainen yliopistokeskustelu viittaavat
yhteiseen, eri tavoin painottuvaan yliopiston tehtävään ja siihen, että
yliopiston nähdään olevan jollain tavoin uhattuna. Yliopisto nähdään
kriisiytyneenä suhteessaan perinteisiin pyrkimyksiinsä kuten sivistys,
vapaus, totuus ja yhteiskunnallis-taloudellisiin vaatimuksiin kuten
tuloksellisuus ja tehokkuus. Yliopistojen johtamisjärjestelmien muuttaminen nähdään yhtenä ratkaisuna näihin ongelmiin.
Tutkijat (Rinne ym. 2012; Aarrevaara 2011) väittävät, että yliopistoväen yleinen suhtautuminen uuteen yliopistopolitiikkaan on
kriittinen. Ylivoimainen enemmistö uskoo uuden politiikan uhkaavan
tieteen vapautta ja eriarvoistavan eri tieteenaloja. Sivistysyliopistotradition rapautuminen ja korvautuminen bisnesmaailman kovilla arvoilla ja opeilla kielii luottamuspulasta etenkin valtakunnan politiikan
linjauksia kohtaan, joita pidetään epäjohdonmukaisina, sekavina ja
lyhytjänteisinä. Yliopistojen yritysmäistyminen ja rahan valta nähdään
harjoitetun politiikan johdonmukaisena elementtinä. Muutoksia ei
kuitenkaan kategorisesti vastusteta, vaan muutosten välttämättömyys
nähdään tosiasioina, joihin on sopeuduttava. Pikemminkin ollaan tyrmistyneitä muutoksen toteuttamistapaan, keskustelemattomuuteen,
yhden totuuden politiikkaan, ylhäältä alas johtamiseen sekä mittaamisja arviointijärjestelmiin. Akateeminen väki kokee tulleensa syrjäytetyksi ja päättäjien taholta älyllisesti aliarvioiduiksi oman työn ja siihen
liittyvien arvojen ja tavoitteiden arkitodellisuudessa. (Rinne ym. 2012,
128–129; Aarrevaara 2011, 151.) Ylijoki (2002, 2008) ja Rinne ym.
(2012) raportoivat ulkoisten paineiden ja markkinoistumisen luovan
uusia paineita, jotka ilmenevät identiteettikriisinä, joka liittyy vaikeuteen löytää yliopistotyöstä henkilökohtaista merkitystä.
Tulosjohtamisessa kehitetään mittaristot ja palautejärjestelmät,
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joiden tehtävänä on suunnata henkilöstön työpanos organisaation strategian mukaisiin asioihin. Kallio ja Kallio (2012) esittävät tulosjohtamisen ulottuvan yksilötasolle saakka, yksilöiden työsuoritusten mittaamiseen. Tulosjohtamisen ajatuksena on paitsi yksilöiden suoritustason
nostaminen, myös organisaation strategian ulottaminen yksilöiden
tehtäviin. Onnistumisesta yksilö palkitaan. Malli ohjaa, ainakin teoriassa, henkilöstöä toimimaan tehokkaasti ja organisaation strategian
mukaisesti ja palkitsemisen nostavan henkilökunnan työmotivaatiota.
(Kallio & Kallio 2012, 56–57.) Yliopistoissa saattaa yksilö- ja organisaatiotasolla ilmetä myös moraalikatoa, jolloin pyritään maksimoimaan
oma hyöty valtion etujen kustannuksella (Kivistö J. 2009, 58).
Tulosjohtamista ja johtajan aseman vahvistamista perustellaan
julkishallinnossa ja yliopistossa rationaalisuuden lisäämisellä. Johtamisella tulee ennakoida tulevaa ja kehittää menetelmiä, joilla tavoitteet
saavutetaan. Toiminnan tehokkuutta pitää parantaa. Koski (1996) ja
Latvanen (2000) esittävät lähtökohtana olevan, että byrokraattinen
ja keskusjohtoinen hallinto eivät enää ole järkeviä ja tehokkaita, vaan
organisaatioiden hallinta on sidottava uudenlaisiin vallankäytön sekä
yksilön ja yhteisön ominaisuuksiin ja suhteisiin, jotta resurssit, menetelmät ja saavutettujen tulosten suhde olisi suurin mahdollinen. Siellä,
missä toiminta järjestetään ja tulokset tuotetaan, tulee olla myös valta
päättää resurssien käytöstä ja vastuu tulosten saavuttamisesta (Koski
1996; Latvanen 2000, 57.) Kallion ja Kallion (2012) mukaan yliopistojen näkökulmasta markkinavoimien toimintaa imitoiva tulosohjaus
merkitsee valtion otteen kiristymistä yliopistojen hallinnosta. Tulosvastuun tiukka paine on tuntunut yliopistoissa niin merkittävästi, ettei
muun toiminnallisen vapauden lisääntyminen ole vaikuttanut riittävältä. On muodostunut vaikutelma, että yliopisto on alisteinen sekä
valtiolle että markkinavoimille. Rahanjakomalli yhdessä tulosjohtamisen kanssa on kasvattanut kilpailua jokaisessa yliopiston oppiaineessa,
laitoksessa ja tiedekunnassa, kuten myös yliopistossa itsessään. (Kallio
& Kallio 2012, 58.)
Kuoppala (2013) esittää kritiikkiä uudesta yliopistolaista: Nykyinen
yliopistolaki korostaa koulutuksen merkitystä yliopistotoiminnassa.
Näin siitäkin huolimatta, että yliopistolain tehtäväpykälässä tehtävät
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on kirjoitettu seuraavaan järjestykseen: ”Yliopistojen tehtävänä on
edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa
tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.” Kuoppala perustelee näkemystään ensinnäkin sillä, että jo 1990-luvulta saakka yliopistojen perusrahoitus on riittänyt kattamaan vain koulutustehtävän hoitamisen. Tutkimusrahoituksesta huomattava osa tulee valtion budjetin ulkopuolelta
pohjautuen ensisijaisesti kilpailtuun rahoitukseen. Lisäksi koulutustehtävää ohjataan varsin tiukoin kriteerein eikä yliopistoilla ole valtuuksia
uusien koulutusalojen käynnistämiseen omilla päätöksillään. Koulutus
on opiskelijoille ilmaista, mikä sekin viestii koulutustehtävän tärkeydestä. Kolmantena koulutustehtävän tärkeyttä korostavana tehtävänä
Kuoppala mainitsee yliopistojen henkilöstöpolitiikan. Vakituisessa
palvelussuhteessa ovat pääsääntöisesti hallinto- ja opetushenkilökunta.
Määräaikaisten palvelusuhteiden painopiste on tutkimusta pääasiallisena tehtävänään hoitavassa henkilöstössä. Kuoppala päättelee, että
yliopistojen ydinhenkilöstöä ovat hallintohenkilökunta ja osa opetushenkilökunnasta. (Kuoppala 2013, 5.)
Yliopistojen niukentuneet määrärahat, kasvavat palkkakulut ja
tilavuokrat ovat edellyttäneet rahoituksen etsimistä uusista lähteistä.
Kallio ja Kallio (2012) ovat todenneet, että yliopistojen ulkopuolisen
rahoituksen kasvaminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on vaikuttanut merkittävästi yliopistojen tulosohjaukseen ja hallintoon. Ei
voida olettaa, että vuosisatoja vakaassa suljetussa toimintaympäristössä
toiminut ja siihen sopeutunut yliopistoinstituutio kykenisi nopeasti
sulautumaan uuteen toimintakenttään. Sopeutuminen on erityisen
vaativaa tilanteessa, jossa julkisen vallan ja markkinoiden väliset roolit
ovat sekoittumassa. Tieteellisessä tutkimuksessa on erittäin vaikea määritellä hyödykkeiden laatua tai arvoa, joka yleensä paljastuu vasta vuosien viiveellä. Tästä syystä tulosohjauksen mittareiden rakentamisessa
epäonnistutaan ja tulosjohtaminen voi muuttua numerojohtamiseksi.
Numerojohtamisessa ei ole väliä, mitä tuotetaan, vaan tärkeintä on,
että tuotetaan paljon ja nopeasti toiminnan laadun ja mielekkyyden
kustannuksella. Numerojohtamisen katsotaan uhkaavan asiantuntijatyön perustetta eli sisäistä tehtävämotivaatiota. Määrällisiin tuloksiin
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perustuva tulosjohtamisoppi voi toimia hyvin yritysmaailman myyntiorganisaatioissa, mutta yliopistoissa luovaa asiantuntijatyötä tekevien
johtamiseen se ei sovellu. Tutkimustyössä, kuten kaikessa luovassa
työssä, on kysymys luovasta prosessista eikä rutiinisuorituksesta. (Kallio & Kallio 2012, 58–75.) Myöskään Välikankaan (2012) mukaan
manageriaalisen yritysmaailman vallitsevat johtamiskäytännöt eivät
sellaisenaan sovi yliopistoon (Välikangas 2012, 81). Myös Kosken
(1996) mukaan tulosjohtaminen asettuu yliopistoihin ongelmallisesti.
Johtajiensa myötä laitokset sitoutuvat tulostavoitteisiin, esimerkiksi
tutkintotavoitteisiin, siitä huolimatta ettei yksikään laitos suorita yhtään tutkintoa, vaan sen tekevät laitoksen opiskelijat. Opiskelijoiden
toiminnan tehostamisen kontrolli on kuitenkin huonosti laitosten
hallinnassa, sillä opiskelijoiden sanktiointi on sidottu opintorahan
saamiseksi tehtäviin suorituksiin. (Koski 1996, 183.)
Uusi yliopistolaki antaa mahdollisuuden ja jopa edellyttää yliopistoja
kehittämään toimintaansa opetuksen ja tutkimuksen näkökulmista, ei
enää osana valtionhallintoa. Yliopistolaki rajoittaa toimintaa tuloskeskeiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on muodostunut merkittävä
yliopistojen toimintaa ohjaava tekijä. Yliopistoille annetaan vastuut ja
tavoitteet, muttei riittävästi valtaa niiden toteuttamiseksi. Puhutaan
yliopistojen autonomiasta, muttei siihen ole kuitenkaan mahdollisuuksia nykyisten tavoitteiden ja mittareiden aikana. Kompleksisuutta
yliopistotyöhön tuo nykyisten arvojen sekavuus. Mitkä ovat nyky-yliopistojen arvot, siitä ei tunnu olevan yhteistä näkemystä. Tämä on uusi
tilanne, eikä muutos ole toteutettavissa nopeasti.
2.3.2 Arvojen merkitys yliopistojen johtamisparadigmoille

Johtaminen ja johtaja korostuvat tulosjohtamisessa. Voidaan esittää,
että nimenomaan johdon toimenpiteiden taitavuudesta riippuu organisaation luovuus ja tuottavuus. Yksi johtajan ja johdon tärkeimmistä
tehtävistä on tulosvaatimusten ja -odotusten sekä visioiden ja strategioiden määrittäminen. Vuosittain käydään tulosneuvottelut, joissa
voimavaroista ja toiminnan sisällöistä sovitaan. Treuthardt (1996) toteaa, että Suomessa julkisen hallinnon uudistajien esikuvana ovat olleet
Druckerin tavoite- ja tulosjohtamismallit. Keskeisenä menestymisen
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edellytyksenä on pidetty yksilöjohtajaa, joka käyttää valtaa resurssien
kohdentamisessa ja henkilöstöjohtamisen alueella. Valtionhallinnossa
tulosohjaushankkeen tavoitteena oli lisätä organisaatioyksiköiden
toimintavapautta ja korostaa tulosvastuullisuutta. Tavoitteena oli myös
lisätä asiakasorientoituneisuutta. (Treuthardt 2004, 16.) Koski (1996)
puolestaan esittää, että taitava johtajuus on vastuullista, jämäkkää,
luovaa ja toimintaympäristön sekä ihmisten hallintaa. Johtamista kehitetään vuoropuhelun ja vastuullisuuden suuntaan, jolloin yhteistyö
ja yhteisvastuu korostuvat. Yliopistoissa on kuitenkin kausittain vaihtuvia niin sanottuja amatöörijohtajia, jolloin selkeitä vastuita ei kenties
ole sisäistetty. (Koski 1996, 181–183.)
Klassinen johtamistyön hahmottaminen tapahtuu johtamistoimintojen kautta. Klassikoista Fayol (1918/1990) erittelee johtamisen
tehtäviksi ennustamisen ja suunnittelun, organisoinnin, koordinoinnin, käskemisen ja kontrolloinnin. Fayol näki, että johtamistaidot
vaikuttivat ratkaisevasti yrityksen menestymiseen. (Fayol 1918/1990,
183–185) Monet alkuaan Fayolin esittämät ajatukset ja käsitteet ovat
edelleen tärkeä ja kyseenalaistamaton perusta nykyajan johtamisajattelulle. Fayol toi kirjoituksissaan esiin ylimmän johdon näkökulmaa
toisin kuin Frederick Taylor, joka ajatteli johtamista tuotannon näkökulmasta. Henri Fayol tunnustetaan klassisen organisaatiotieteen teoreetikoksi yhdessä Frederick Taylorin ja Max Weberin kanssa. Taylor
tunnetaan tieteellisen liikkeenjohdon kehittäjänä ja Weber byrokratian
tutkijana. ( Juppo 2011, 56; Seeck 2012, 171.) Fayol nähdään myös hallinnollisen koulukunnan luojana. Hallinnon Fayol määritteli sisältävän
suunnittelun, organisoinnin, johtamisen, valvomisen ja yhteistyön
aikaansaamisen. (Seeck 2012, 171.)
Virtanen ja Stenvall (2010) kuvaavat johtamisen kokonaisuutta
neljän sisältöalueen avulla: 1. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja
valintojen tekeminen strategisen johtamisen ja resurssien johtamisen
kautta. 2. Organisaatiokulttuurin johtaminen, johon kytkeytyy työyhteisöjen johtaminen, viestinnän johtaminen ja suorituksen johtaminen.
3. Organisaatiota uudistava johtaminen, johon sisältyvät osaamisen
johtaminen, muutoksen johtaminen ja innovatiivisuuden johtaminen.
4. Toimintajärjestelmien ja rakenteiden johtaminen, johon sisältyy
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elementtejä prosessien, verkostojen ja laadun johtamisesta. (Virtanen
& Stenvall 2010, 240–241.) Mintzberg (1990, 193–195) puolestaan
esittää, että johtamisen tarkastelua johtajan tehtävien kautta on myös
kritisoitu, koska johtajan todellisia tekemisiä voi olla vaikea luokitella.
Johtajan ulkoisten yhteyksien ylläpito, suhdetoiminta ja neuvottelut
ulkopuolisten tahojen kanssa ovat myös heidän tärkeimpiä tehtäviään.
Varsinkin englanninkielisessä johtamiskirjallisuudessa johtaminen
jaetaan kahteen johtamisfunktioon ja johtamisen tehtäväulottuvuuteen, joista tunnetuin jaottelu on management ja leadership. Management-tehtävinä pidetään asioiden, toimintojen ja materiaalisten resurssien johtamista. Leadership-tehtävinä pidetään ihmisten johtamista,
työyhteisön kehittämistä ja työtyytyväisyyden ylläpitoa. (George 2009,
111–113; Kekäle 1997, 12; Salminen 2002, 109.)
Virtanen ja Stenvall (2010) esittävät organisaatioiden ulkoisen ja
sisäisen toiminnan, inhimillisten tekijöiden ja monimutkaisen ympäristön johtamiseen liittyvien johtamisparadigmojen olevan yhteisiä
yksityiselle, julkiselle ja kolmannen sektorin johtajille. Tarvitaan
sekä ihmisten että asioiden johtamista. Julkisen ja yksityisen sektorin
johtamisessa on kuitenkin eroja. Julkinen sektori on ohjattavissa ylhäältä päin, ja sitä arvioidaan suhteessa poliittiseen päätöksentekoon.
Yksityinen sektori taas toimii talouden ehdoilla, alhaalta ylöspäin,
asiakkaiden ehdoilla ja kilpailu heijastuu toimintaan. Toki myös julkiseen toimintaan kohdistuu taloudellisuuden vaatimuksia ja julkisten
organisaatioiden olemassaolon oikeutus perustuu asiakkailta tulevaan
hyväksyntään. Julkista toimintaa ohjaavat yhteiskunnan odotukset ja
arvot toiminnan ollessa yhteiskunnallisesti näkyvää, luonteeltaan pakottavaa ja monopolistista. Julkisessa hallinnossa päätetään kansalaisten oikeuksista ja palveluista. Julkinen johtaja joutuu tasapainoilemaan
politiikan, intressiryhmien ja sisäisen johtamisen välillä. Hänellä on
vähemmän toimivaltaa, liikkumavaraa ja henkilöstön palkitsemiskeinoja kuin yksityisen sektorin johtajalla. Työntekijöiden asemasta johtuen suhde henkilöstöön on enemmän suostuttelevaa kuin pakottavaa.
Julkisen johtajan toiminta voi olla lainsäädäntöön perustuvaa julkisen
vallan käyttöä suhteessa kansalaisiin ja yhteiskuntaan. Julkishallinnon
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simointia varten, vaan yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseksi olemassa
olevan lainsäädännön ja asetusten puitteissa. Julkiset organisaatiot
käyttävät toiminnassaan julkista valtaa ja julkiset johtajat ovat yleensä
virkavastuussa organisaationsa tuloksellisuudesta ja yhteiskunnallisesta
vaikuttavuudesta. Ongelmaksi on muodostunut tuloksellisuuden ja
vaikuttavuuden mittaaminen. (Virtanen & Stenvall 2010, 35–39.)
Näissä olosuhteissa johtamisen merkitys kasvaa. Kekäleen (2005)
mukaan yliopistojen profiloitumisen vaatimusten, paineen tuottaa laatua puhtaasti akateemista relevanssia laajemmin ja lisääntyvien sidosryhmäyhteyksien edellyttävän johtamiskulttuurin muutosta. Paineet
on todettu kansainvälisesti ja ne ovat näkyneet selkeämmin muualla
kuin Suomessa. Yhteiskunnallinen muutos ilmenee erityisesti henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeina. On arvioitu, että työmarkkinoilta
poistuu enemmän henkilöitä eläkkeelle, kuin korvaavaa työvoimaa
tulee nuorista ikäluokista tilalle. Tämä ennakoi rekrytointiongelmia
ja kilpailua työvoimasta sekä opiskelijoista. Huoltosuhteen murroksen
vaikutusta voivat lisätä koulutuksen kansainvälistyminen, kaupallistuminen ja työvoiman lisääntynyt liikkuvuus. Tämä haastaa koulutuksen
rahoitusjärjestelmän sekä muun muassa työnantajakuvan kehittämisen,
töiden organisoinnin, ikäjohtamisen, palvelussuhteen ehdot ja rekrytoinnin. (Kekäle 2005, 9.)
Yliopistot ja korkeakoulut joutuvat vastaamaan kasvaviin tilivelvollisuuden, kaupallistumisen ja markkinalähtöisyyden haasteisiin palvellakseen yksilöitä, yhteiskuntaa ja teollisuutta. Bolman ja Gallos (2011)
toteavat, että nykyään kaikilla johtamisen tasoilla, sekä yksityisellä että
julkisella sektorilla, johtajat ponnistelevat löytääkseen kykyjä, voimavaroja, lahjoittajia, ulkopuolisen rahoituksen projekteja ja apurahoja
yhäti kiristyvässä kilpailutilanteessa. Yliopistojen ja korkeakoulujen
tulee selviytyä syvällisistä teknologian, väestön ja opiskelijamäärien
muutoksista kaupallisten ja verkko-oppimisympäristöjä tarjoavien
kilpailijoiden joukossa. Akateemiset johtajat ovat paineiden alla muutoksen aikaansaamisessa ja entistä yrittäjämäisemmän ajattelutavan
käyttöönotossa. (Bolman & Gallos 2011, 6.)
Yliopistojen johtamisesta ovat useat tutkijat esittäneet näkemyksiään. Yhtä mieltä näytetään olevan siitä, että yliopistoja ei voi johtaa
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kuten yrityksiä. George (2009) toteaa useiden, varsinkin julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä toimivien, pahoitelleen managerialismin
lisääntyneen ja ammatillisen kontrollin ja päätösvallan vähentyneen.
Organisaatioissa, joissa päätökset tehdään ammattilaisten suoriutumista tarkastelevissa johtoryhmissä, on vaarana johdon ja asiantuntijoiden
suhteiden huonontuminen (George 2009, 34.) Akateemiset ihmiset
eivät ole helppoja johdettavia: heidän työnsä perustuu perinteisesti
itsenäiseen työskentelyyn, jossa monet asiat arvioidaan ja päätetään
kollegiaalisesti. Akateeminen vapaus ja autonomia ovat omiaan rajoittamaan esimiesten valtaa johtamistyöskentelyssä (Kekäle 1997,
61). Akateeminen vapaus luo edellytykset asiantuntijavallalle, jolloin
byrokraattinen hallinto ja tieteellinen toiminta ovat jatkuvassa ristiriidassa keskenään (Kivinen ym. 1990, 13; Kuoppala 2005). Mora (2001)
esittää, että manageriaalista johtamista tulisi soveltaa vain tiettyyn pisteeseen saakka, ettei tulos olisi tuhoisa. Akateeminen kulttuuri ilmenee
siten, että opetus- ja tutkimushenkilöstö mieltävät itsensä ammattilaisiksi, jotka tekevät työtään yliopistossa, eivätkä yliopistoa varten, ja he
uskovat, että tiedon luojina he ansaitsevat erityiskohtelun. Akateemisen
vapauden he mieltävät tarkoittavan opetus- ja tutkimustyön tekemistä,
kuten he itse haluavat, eivätkä he katso olevansa minkään hierarkkisen
rakenteen osia. Tästä johtuen yliopistojen sisäinen pirstoutuminen
on väistämätöntä, mikä edelleen vaikeuttaa liiketoiminnasta lähtöisin
olevien tapojen käyttöönottoa. Yliopistojen perustehtäviä on vaikea
organisoida hierarkkisesti, eikä niitä voi johtaa suunnitelmia tekemällä.
(Mora 2001, 107.) Akateemisten johtajien lisääntyviin johtamistehtäviin valmentautumisessa on johtamiskoulutusta pidetty keskeisenä.
Johtamiskoulutuksen uskotaan vähentävän profession ja johtamistehtävän välisiä ristiriitoja. Johtajan rooli saattaa lisätä profession
lojaalisuutta organisaatiota kohtaan. Kuitenkin, mikäli akateemiset
johtavat toisia akateemisia, heistä saattaa olla helpompaa johtaa, mikäli
he voivat asettaa professiokysymykset etusijalle. Ehkä syynä tähän on
motivoituneisuus ja kiinnittyminen omaan professioon. (George 2009,
89.)
Yliopiston johtaminen on moniäänistä ja paradokseja sisältävää.
Ropo (2005) on tuonut esiin eri yhteyksissä vaaditun ammattimaista
72 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

johtamista yliopistoihin. Ammattimainen johtaminen (management)
ymmärretään perinteisesti ylhäältä alaspäin vaikuttamisena, selkeinä
esimies-alaissuhteina, hierarkkisuutena, rationaalisina ja lineaarisina
oletuksina asioiden johtamisesta koordinoidusti ja hallitusti yhteisen
vision suuntaan. Tehokkaan ammattimaisen johtamisen nähdään
edellyttävän vahvaa, jopa heroista yksiäänisyyttä. Asiantuntijaorganisaatiot eivät kuitenkaan toimi managerialistisella logiikalla edes
talouden johtamisen osalta, saatikka ihmisten johtamisen, joka on
keskeisin, herkin ja vaikein johtamisen alue yliopiston johtamisessa.
Yliopistoissa johtaminen liitetään yleensä niin sanottuun hallintoon,
byrokratiaan ja vähemmän omaehtoiseen mahdollisuuteen tulevaisuuden luomisessa. Tiedekunnat ja perusyksiköt ovat herkkiä yliopiston
johdosta tai rahoittajilta tuleville ohjausimpulsseille. Parhaimmillaan
akateeminen johtajuus on yhdessä tekemistä, keskustelua ja kuuntelua,
erilaisuudelle tilan antamista, särmien tunnistamista ja niiden kanssa
elämistä. Akateeminen johtajuus on parhaimmillaan jaettua johtajuutta, joka tunnistaa, hyväksyy ja arvostaa useita johtamisen toimijoita.
Johtamisen ei tulisi perustua sankarilliselle yksilöosaamiselle, vaan
tiedon, tietämättömyyden, arvostuksen, luottamuksen ja vastuun jakamiselle. (Ropo 2005, 16–17.) Toisaalta organisaation näkökulmasta
standardisoiduilla toimintamalleilla ja politiikoilla on se etu, että tärkeä
päätös voidaan tehdä kerran ja sen jälkeen toistaa myöhemmin samankaltaisissa tilanteissa. Tämä on hyvin tehokasta, mutta vaikuttaa myös
melko joustamattomalta. Organisaation jäsenten käyttäytyminen on
ennustettavaa, mutta se myös rohkaisee stereotyyppisiin vastauksiin
tilanteissa, joissa luovemmat ja yksilöllisemmät päätökset voisivat olla
hyödyllisempiä ja yksilön sekä organisaation kannalta tuloksellisempia.
(Beach & Connolly 2005, 139.)
Useat tutkijat ovat esittäneet yliopistotyön moniulotteisuuden
tuovan haasteita johtamiseen. Johtaminen on jatkuvaa tasapainoilua
erilaisten ja osittain ristiriitaisten arvojen ja tavoitteiden kanssa. Juppo
(2011) toteaa, että yliopistoja voidaan kuvata ammattilaisbyrokratian ja
projektiorganisaation yhdistelmänä. Asiantuntijaorganisaatio tuottaa,
soveltaa, säilyttää ja välittää tietoa. Akateemisen asiantuntijaorganisaation tutkijat, opettajat, opiskelijat ja hallintohenkilökunta asettavat eri
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tasojen johtajille vaativia haasteita. Lisäksi yliopistotyön verkostomainen luonne vaikeuttaa yliopistotason toiminta-ajatuksen ja vision
luontia. Tämä tuo haasteensa myös työntekijöiden organisaatioon sitouttamiseen ja tavoitteisiin. Yliopistojen moniäänisyys nähdään yhtenä
muutoksen toteuttamista vaikeuttavana tekijänä. Yliopisto-organisaation jäsenet myös joissain tapauksissa kyseenalaistavat johdon ratkaisut
herkemmin kuin yritysmaailmassa. Tämä johtunee yliopistohallinnon
ja johdon heikommasta roolista ja johtamiskulttuurin puutteesta, joka
jättää tilaa kritiikille. Varsinkin tutkimuspuolella on herkästi kritisoitu
toimintaa ja mahdollisia epäkohtia. Yliopistouudistuksessa yhteisöllisyyttä voimavarana ei ole täysin hyödynnetty. Syynä voi olla yliopisto-organisaation kaksisuuntainen luonne: tutkimus ja opetus versus
hallinto. ( Juppo 2011, 104.) Tutkimuksen ylivertainen asema opetukseen nähden johtaa siihen, että opetuksen, pedagogisen kehittämisen
ja hallinnon arvostus on vähäistä (Kallio 2014, 91). Aarrevaara (2011,
151) havaitsi, että Suomen yliopistoissa työskentelevistä akateemisista
vain alle viidennes on sitä mieltä, että yliopistossa on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen johtotehtävissä yksikkötasolla. Lisäksi noin
40 prosenttia tutkimukseen vastanneista katsoi hallinnon johtotehtävissä toimivien olevan päteviä. Vain alle neljännes vastaajista katsoo,
hallinnon tukevan opetus- tai tutkimustoimintaa.
Bolman ja Gallos (2011) toteavat akateemisten yhteisöjen johtajien
olevan menestyksen avain. Akateemiset johtajat menestyvät silloin, kun
he luovat sopivat olosuhteet ja raportointisuhteet selkiyttääkseen olennaisen ja tukiessaan opetushenkilöstön, opiskelijoiden, muun henkilökunnan ja vapaaehtoisten työtä. Organisaatiot tarvitsevat inhimillistä
energiaa ja osallistumista vastatakseen yksilöiden ponnisteluihin. Kun
tasapaino on saavutettu, molemmat osapuolet hyötyvät. Tuloksekkaat
akateemiset johtajat luovat välittävän ja tuottavan työympäristön, jossa
kaikilla on mahdollisuus käyttää lahjakkuuttaan päämäärän saavuttamiseksi sekä työskennellä yhteistyössä muiden kanssa. Johtajien itsetuntemus ja ihmissuhdetaidot ovat myös keskeisiä menestystekijöitä,
mutta usein riittämättömiä akateemisten johtajien taitoja. Ihmisten
johtaminen onnistuu, kun vuorovaikutus toimii, ja epäonnistuu, jos
se ei toimi. Kun suhteet ovat pielessä, johtajat usein tietävät, mitä he
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aikoivat, mutta eivät tunnista omaa osuuttaan epätyydyttävän tilanteen
muotoutumisessa. Usein he sen sijaan että oppisivat tekemään asioita
paremmin, syyttävät toisia. Parhaat johtajat ovat sinnikkäitä, ahkeria
oman käyttäytymisensä tarkkailijoita ja kykenevät oppimaan muilta.
He tavoittelevat palautetta, testaavat oletuksia, toimivat tasapainottajina ja sovittelijoina sekä oppivat omista käyttäytymismalleistaan ja
käytöksestään. (Bolman & Gallos 2011, 11–12, 46.)
Yliopistojen sisäinen ja keskinäinen kilpailu tuovat omat haasteensa
johtamiseen. Aarrevaara (2011, 153) esittää, että 2010-luvun Suomessa yliopistoilta odotetaan dynaamista toimintatapaa ja relevanttiutta,
minkä toteuttaminen on akateemisen profession (tästä enemmän
alaluvussa 3.4) vastuulla. Kilpailu vakituisista töistä ja tutkimusrahoituksesta on niin ilmeistä, ettei tiedon liikkuminen yliopistojen sisällä
saatikka ulkopuolelle ole itsestäänselvyys. Yliopistojen johtamisen
ensimmäinen haaste onkin raja-aitojen ylittämisen mahdollistaminen
sekä yliopistojen ylärakenteissa että akateemisissa yksiköissä. Tämä
vaatii yliopistojen johtajilta vahvaa ammattitaitoa ja yliopistojen erityispiirteiden tuntemusta. Johtamisen toisena haasteena on erilaisten
hallinto- ja tieteenalakulttuurien kohtaaminen. (Aarrevaara 2011,
153.)
Keskustelu akateemisesta vapaudesta, professiokeskeisyydestä ja
tiedeyhteisöjen autonomiasta on ollut jo pitkään esillä. Tirronen
(2014b) katsoo yliopiston johtamisen keskeisimmän ongelman olevan,
että sen toimintaa ovat perinteisesti ohjanneet itsenäiset asiantuntijat.
Toimintakulttuuri on perustunut tieteenalasidonnaisille tavoitteille,
toimintatavoille, arvoille ja ohjeille. Vaikka yliopisto rakentuu alhaaltapäin, tutkimusryhmistä ja oppiaineista, ei sen toimintaa voida johtaa alhaaltapäin ohjautuen tai edes yliopiston sisäisestä näkökulmasta käsin.
Strategisen johtamisen toteuttajilta edellytetään sellaisten luottamuksellisten työympäristöjen rakentamista, jossa yksilöt ja ryhmät sitoutuvat toimimaan organisaation tavoitteiden ja kokonaisedun mukaisesti.
Toinen yliopiston strategisen johtamisen reunaehto on akateeminen
vapaus, joka on tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun keskeinen arvolähtökohta. Akateemisen vapauden periaatteiden mukaan
toiminnan tavoitteiden asettamisesta, toimintatapojen valitsemisesta ja
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toiminnan arvioinnista vastaa tieteellinen yhteisö ilman ulkopuolista
ohjausta. Itsehallinto ja autonomia täydentävät akateemisen vapauden
käsitteen yliopiston strategisessa johtamisessa. Taloudellisen autonomian suhde akateemiseen vapauteen on myös nykyajan yliopiston
strategisen johtamisen keskeinen periaate. Strategisen johtamisen kolmas periaate liittyy yliopiston asiantuntija- ja professiokeskeisyyteen.
Asiantuntijoiden tulee olla keskeisessä asemassa yliopiston strategisessa
kehittämisessä. Asiantuntijaohjautuvuus liittyy erityisesti henkilöstöjohtamiseen, kannustimiin, uramalliin, työhyvinvointiin ja resurssien
strategiseen suuntaamiseen. Yliopiston strateginen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä yliopiston toiminnasta, sitoutumista ja
toimintojen välistä horisontaalista koordinaatiota. (Tirronen 2014b,
72–76.)
Mora (2001) esittää yliopistojen hallintomallien muotoutuneen
pitkällisen kansallisen historian ja kokemusten pohjalta. Kulttuurit
ja traditiot ovat yliopistoissa merkittävämpiä mielipiteenmuodostajia
kuin todellisuus. Manner-Euroopan yliopistot ovat valtion ohjauksessa. Valtio on säädellyt rahoitusta, toimintaohjelmia ja professoreiden
virkaan nimittämisiä. Yliopistojen autonomia on olematonta tai on
rajoittunut pelkästään akateemiseen vapauteen. Kolme erilaista eurooppalaista yliopistokulttuuria perustuvat brittiläiseen, saksalaiseen
ja ranskalais-saksalaiseen perintöön. (Mora 2001, 99.) Ulkoapäin
tuotettu, pakotettu muutos näytää olevan haasteellinen toteutettava
yliopistojen arkipäivässä.
2.3.3 Johtamisparadigmat nykyisissä yliopistoissa

Yliopistoissa haasteeksi näyttää kiteytyvän nimenomaan johtaminen.
Miten löydettäisiin uudet toimintatavat ja saataisiin synnytettyä toimivat yhteisöt ilman pysyviä, korvaamattomia vaurioita, Johtajuus ja
johtaminen yliopiston kaikilla tasoilla on noussut keskeiseksi. Virtanen
ja Stenvall (2010) toteavat johtamiseen liittyvän monia tutkimuksellisesti ja inhimillisen toiminnan kannalta houkuttelevia teemoja, kuten
valta, ihmisten vuorovaikutus ja käyttäytyminen. Yliopistojen johtamisessa, varsinkin tiedeyhteisöjen sisällä, tieteellisessä, projektitoimintaan
keskittyvässä työssä korostuu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys.
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Organisaatioiden tulos syntyy henkilöstön kautta. Vaikka inhimillisten
tekijöiden merkitys jo tunnetaan, ongelma on usein siinä, että konkreettinen ja rationaalinen työnjaon ja tehtävien kehittäminen tai rakenteellisten tekijöiden painottaminen eivät anna tilaa tai luo riittävästi
arvostusta inhimillisten tekijöiden johtamiselle, jonka aikaansaamat
tulokset ovat usein vaikeasti havaittavia tai välillisiä. (Virtanen & Stenvall 2010, 13, 25–28.)
Ihmisten johtaminen (leadership) on kykyä saada ihmiset tekemään
asioita ja saada heidät tekemään asioita mielellään. Näin johtamisella
vaikutetaan yksilöiden uskomuksiin, haluihin ja arvoihin. Ihmisten
johtaminen eroaa näin asioiden johtamisesta, joka on päätöksentekoa
ja auktoriteettiaseman hyödyntämistä. (Haslam, Reicher & Platow
2012.) Johtajuuden ja johtamisen perinteinen ymmärtäminen vaikuttamisena on saamassa rinnalleen näkemyksen, jossa johtajuus ymmärretään kokemuksellisena, yhteisesti rakennettuna ja jaettuna ilmiönä.
Johtajuudesta ja johtamisesta on muotoutunut ammatti, jonka tulee
vastata aikansa haasteisiin. (Ropo 2011.) Johtamiseen ei ole viimeisen
vuosisadan aikana tutkimuksissa löytynyt yhtä hallitsevaa viitekehystä,
vaan on syntynyt erilaisia koulukuntia, jotka painottavat erilaisia asioita lähestymisen näkökulmasta riippuen (Gauld 2003, 304; Seeck 2012,
21-26; Harisalo 2008).
Harisalo (2008) ja Salminen (2011) toteavat yliopistojen johtamisessa uuden yliopistopolitiikan osittain merkinneen paluuta vanhoihin
1900-luvun alun johtamisparadigmoihin. Taylorismi ja rakenneteoriat
korostuvat tuottavuuden tavoittelun nimissä, kun taas kulttuuriteoriat
elävät yliopistoyhteisön ilmaisemissa arvoissa. Taylorismi korostaa
tuottavuuden ja tehokkuuden tavoittelua työn rationalisoinnin,
organisoinnin ja kontrollin keinoin. Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon periaatteiden mukaisesti johtajalle annetaan suurempi vastuu
tehokkaasta työnteosta, työntekijöiden oikeasta valinnasta, tehtävien
määrittelystä, työn suorittamistavan suunnittelusta ja työntekijän
kouluttamisesta työhön sekä työn kehittämisestä tieteellisten metodien avulla. Ihminen ymmärretään suuren koneiston osana. (Harisalo
2008, 51–66: Salminen 2011, 19–27.) Nyky-yliopistoissa tuottavuutta
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tia johtamisessa. Johtamisen tueksi on yliopistoissa otettu käyttöön
esimerkiksi laatujärjestelmiä, joilla nimensä mukaisesti tavoitellaan
toiminnan korkeaa laatua. Laatujärjestelmiin on sisäänrakennettuina
työkaluja ja menetelmiä, joissa on piirteitä tayloristisesta johtamisesta,
kuten prosessikuvaukset, tulosneuvottelut, ohjeistukset, vastuunjaon
määrittelyt, palautejärjestelmät ja laatupoikkeamiin puuttumiset. Laatutyötä on kuvattu edellä kappaleessa 2.2.3.
Rakenneanalyyttinen suuntaus kehittyi 1950-luvulla Yhdysvalloissa
kiinnostuksesta tutkia organisaatioita kokonaisuuksina rakenteiden
ja toimintojen analyysin näkökulmasta. (Seeck 2012, 159). Harisalo
(2008) esittää, että rakenneanalyyttinen suuntaus tunnetaan erityisesti
kontingenssiteoriasta, jonka kannattajat huomasivat organisaatioiden
toimintaympäristön vaikutuksen siihen, kuinka organisaatiot järjestelivät ja muuttivat rakennettaan ja sisäisiä käytäntöjään. Kontingenssiteorian mukaan organisaatioiden on tarkkailtava ympäristöään ja
mukautettava toimintansa muuttuviin olosuhteisiin. Menestyvät organisaatiot sovittavat sisäiset olosuhteet ja prosessit ulkoisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Kun organisaatio kehittää rakennettaan ympäristön
vaatimuksiin, se eriyttää rakennettaan. Organisaation rakenteen, tiedon ja emootioiden eriytyminen synnyttää väistämättä epävarmuutta
ja jännitteitä, koska eri tehtävistä vastaavien ihmisten voi olla vaikeaa
ymmärtää toisiaan. Eriyttämisen aiheuttamat koordinaatio-ongelmat
edellyttävät puolestaan integrointia. Muuttuvat toimintaympäristöt
edellyttävät jatkuvasti ja samanaikaisesti integrointia ja eriyttämistä,
mikä takaa organisaatioiden tehokkaan suorituskyvyn erilaisissa toimintaympäristöissä. (Harisalo 2008, 39, 219–221.) Yliopistoissa on
nähtävissä kontingenssiteorian mukaista sopeutumista alueellisiin,
kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja järjestelmiin. Yliopistojen
kehittämisessä uudistettavien rakenteiden ja niiden myötä uuden työnjaon odotetaan parantavan tuottavuutta ja tehokkuutta.
Nyky-yliopistoissa on nähtävissä myös voimakas kulttuuriperintö,
mikä vaikuttaa ihmisten ajattelutapoihin ja käyttäytymiseen. Seeckin
(1998) mukaan Organisaatiokulttuuriteoria syntyi 1970–1980-lukujen
taitteessa. Teorian lähtökohtana on, että jokaisella organisaatiolla on
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laan ja toimitaan. Organisaatiokulttuurit ilmestyivät akateemiseen
keskusteluun, kun joukko tutkijoita ryhtyi tutkimaan organisaatioita
symbolisen interaktionismin ja antropologian näkökulmista. Näiden
tutkijoiden mukaan organisaatioita tuli tutkia sosiaalisesti rakentuneina merkitysjärjestelminä. Teoria syntyi vastavetona silloiselle organisaatioiden konkreettiseen rakenteeseen keskittyvälle rakenneanalyyttiselle paradigmalle. Teoria sai myös laajaa kannatusta liikkeenjohdon
konsulttien piirissä. (Seeck 2012, 207–211.) Yksi kulttuurisuuntauksen tunnetuimmista teoreetikoista on Edgar Schein, joka esitti, että jos
organisaatioista halutaan tehdä tehokkaampia ja toimivampia, täytyy
ymmärtää kulttuurin rooli organisaatioiden elämässä. Organisaatiokulttuurin tuntemus on tärkeimpiä johtajan tehtäviä. (Schein 1999.)
Organisaatiokulttuuriteoriassa on kysymys suunnitelmallisista pyrkimyksistä ylläpitää, korjata ja muuttaa hallitsevaa kulttuuria (Harisalo
2008, 284).
Schein (1999) toteaa, että vahva kulttuuri voi vaikeuttaa organisaation mukautumista muuttuvaan ympäristöön. Kulttuurin syvärakenteissa on kysymys niistä kulttuurin osista, jotka eivät muutu tai joita on
ainakin hyvin vaikea muuttaa. Organisaation jäsenet haluavat pitää lujasti kiinni kulttuurisista oletuksistaan, koska kulttuuri luo merkitystä
ja tekee elämästä ennustettavan. Kaikki kulttuurimuutokset laukaisevat
mittavan määrän ahdistusta ja vastarintaa. Jos haluaa muuttaa kulttuurin elementtejä, täytyy ymmärtää, että on kysymys hyökkäyksestä organisaation pysyvimpien osien kimppuun. (Schein 1999.) Oikeanlainen
johtaminen vaikuttaa vastuullisen organisaatiokulttuurin syntymiseen.
Kulttuuri muuttuu, jos on muuttuakseen, vähitellen, arkisten asioiden
kehittämisen myötä. Totutut tavat ovat voimakkaampia kuin muutospyrkimykset, varsinkin jos ne tulevat ryhmän ulkopuolelta. (Aaltonen,
Luoma & Rautiainen 2004, 243; Kuusela 2015, 26.) Uudistustyö vaatii
yliopiston historian ja toimintaympäristön, yliopistokulttuurin ja sen
jäsenten ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämistä (Mora 2001, 95).
Yleisesti kulttuurin määritellään olevan ryhmän omaksuma sopimus- tai käyttäytymiskaava. Kulttuuri sisältää kaikki institutionalisoituneet tavat, uskomukset, normit, arvot ja olettamukset, jotka korostavat ja määräävät käyttäytymistä. (Kettunen, Ilomäki & Kalliokoski
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2008, 142; Kotter 1996, 129; Kuusela 2015, 9.) Organisaatiokulttuuri
ilmenee työntekijöiden tavassa kohdella toisiaan. Olemme organisaatiokulttuurin tuotoksia, mutta samalla myös tuotamme itse kulttuuria.
Tapa kohdella toisia heijastuu sekä hyvinvointiin että organisaation
tuloksiin. Inhimillisyys, toisten arvostus ja luottamus ilmenevät ihmisten välisissä suhteissa. (Kuusela 2015, 22–24.) Uusien työntekijöiden
perehdyttämisen yhteydessä siirtyvät myös organisaation toimintanormit uusille tulijoille, joten vanhat normit pysyvät voimassa. Yhteiset
arvot ovat päämääriä, jotka vaikuttavat toimintatapoihin silloinkin,
kun ryhmän jäsenet vaihtuvat. Mikäli uudistamishankkeiden aikana
kehitetyt uudet toimintamallit eivät ole yhteensopivia kulttuurin kanssa, on vaarana, että uudet toimintatavat eivät säily. Kulttuuri muuttuu
uudistamishankkeissa vasta viimeisessä vaiheessa, kun ihmiset on saatu
toimimaan halutulla tavalla ja kun he havaitsevat uusien toimintatapojen hyödyllisyyden. (Kotter 1996, 129–130, 136.)
Organisationaaliset kulttuurit rakentuvat ja muuttuvat hyvin hitaasti heijastaen organisaation ja sen jäsenten historiaa ja yhteisiä kokemuksia. Johtaminen ei suoranaisesti voi muuttaa organisationaalista
kulttuuria, mutta se voi kuitenkin olla vaikutuksenalaisena johtamiskäytännöille ja -tavoille. (Bessant & Tidd 2007, 56; Kettunen ym. 2008,
143.) Taitavat akateemisen hallinnon edustajat ovat myötätuntoisia
poliitikkoja, jotka arvostavat erilaisuutta, johtavat tuloksekkaasti sekä
toimivat eettisesti ja vastuuntuntoisesti alaisiaan kohtaan kadottamatta organisaation päämääriä ja tärkeitä asioita. Akateeminen yhteisö
edellyttää vankkaa organisatorista arkkitehtuuria: sääntöjä, tehtäviä,
menettelytapoja, politiikkoja, tekniikkaa, koordinaatiomekanismeja,
ympäristön yhteistyötä sekä voimavaroja ja kyvykkyyttä organisaation tavoitteiden ja päämäärien tukemiseen. Samaan aikaan johtajat
tarvitsevat yhteistyötä ja olosuhteita, jotka motivoivat ja edistävät
työtyytyväisyyttä, yhteistyötä ja tuottavuutta. Innovaatiot syntyvät
yliopistoyhteisön erilaisuuden ja poliittisen muutosvoiman luomisesta
ja sietämisestä, mikä voi aiheuttaa väärinymmärryksiä, erimielisyyttä
ja valtataisteluja. (Bolman & Gallos 2011, 13.) Yliopistojen keskeisimpien toimintojen piirissä on nähtävissä vahva organisaatiokulttuuriteorian mukainen ajattelutapa.
80 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

Yliopistomaailman muuttuessa on johtamisen hahmottaminen
vaikeutunut. Onko johtaminen rehtorin, keskushallinnon ja ylimmän
johdon näkökulman toteuttamista, yliopiston hallinnointia, tietoista tunnettujen johtamiskäytäntöjen soveltamista vai tiedeyhteisön
autonomiaa? Yksilöjohtajan tehtävät ja merkitys on myös havaittu.
Haslam ym. (2012) katsovat vanhoissa johtamisen psykologian opeissa
niin sanottujen suurten johtajien ja heidän yksilöllisten piirteidensä
sekä ominaisuuksiensa korostuvan. Johtajuus pyrittiin luokittelemaan
karismaksi, poliittiseksi vaikuttamiseksi, johtajuuskäyttäytymiseksi ja
yksilön historiasta nousevaksi kyvykkyydeksi. Nykyinen psykologinen
johtaminen perustuu suhteisiin, muutoksen hallintaan, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja kokemuksellisuuteen. (Haslam ym. 2012.)

2.4 Yhteenveto yliopistoista muuttuvana hallinto- ja
johtamisympäristönä
Suomen yliopistot ovat pitkään saaneet nauttia yhteiskunnan arvostusta sivistyksen kehtona. Aiemmin korkeakouluja kehitettiin ja resursseja
kasvatettiin. Määrärahojen niukkuus ja tuloksellisuusvaatimukset ovat
suomalaisten korkeakoulujen historiassa suhteellisen uusi ilmiö. Korkeakoulujen toimintaympäristö, toiminnan laajuus ja resurssit ovat
muuttuneet viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana ratkaisevasti.
Keskustelu akateemisen sivistyksen ja ammattisivistyksen problematiikasta on noussut resurssien niukkenemisen myötä. Humboldtilaisessa sivistyskäsityksessä sivistys tulkittiin itseisarvoksi, ammatilliset ja
välineelliset tavoitteet poissulkeviksi. Taloudellisen niukkuuden myötä
on yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen myötä koettu
rationaaliseksi ratkaisuksi. Kysymys on eri osapuolten keinosta selvitä
eteenpäin. Muutos on kuitenkin hidas, ja totutuista ajattelu- ja toimintatavoista on vaikea luopua. Valtiontalouden kriisiytymisen myötä on
jouduttu kiinnittämään huomiota myös opiskeluaikojen lyhentämiseen. Koulutuksen tulee olla tehokasta ja suuntautua oikeille aloille.
Tavoitteena on saada korkeakoulut kilpailemaan keskenään niin tieteen huipulla kuin opiskelijoiden suosiosta. Keskusteluun on noussut
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kenellä tulisi olla vastuu valmistuneiden työllistymisestä ja yliopistojen
koulutusalojen yhteiskunnan tarpeisiin sovittamisesta. Eri alojen tutkintomäärät eivät pysty pitkien tutkintoaikojen vuoksi sopeutumaan
nopeisiin markkinoiden ja kysynnän muutoksiin.
Uutena ilmiönä yliopistojen hallintoon ja ohjaukseen on tullut
markkinaohjaus tulosohjauksineen ja arviointeineen. NPM-johtamisideologia tarkoittaa tulosvastuuta, ammattimaista ja osaavaa yksilöjohtajuutta. NPM:n periaatteiden mukaisesti julkisella sektorilla korostetaan tehokkuutta, tuottavuutta, yksityissektorilta peräisin olevien
johtamismallien soveltamista ja palvelujen tuottamista kansalaisille.
Valtio ohjaa yliopistoja markkinalähtöisempään ja tehokkaampaan
toimintaan. Oman sävynsä korkeakoulujen ohjaukseen tuo Clarkin
esiin tuoma akateeminen oligarkia, jolla lienee oma merkityksensä
korkeakoulujen ohjaukseen.
Yliopistouudistuksen myötä yliopistoissa toteutettiin hallinnon
uudistus, jonka koettiin heikentäneen kollegiaalisuutta ja demokraattisuutta. Kollegiaalinen asiantuntijavalta ja demokratia ovat saaneet
väistyä yritysmäisen ajattelutavan tieltä. Kollegiaalisuuden sisäänpäinkääntyneisyys ja demokratian hidas päätöksentekokulttuuri pyritään
korvaamaan nopealla markkinoihin tukeutuvalla yksilöjohtajuudella.
Uusi johtamisjärjestelmä perustuu ajatukseen, että kollegiaalisuus
häivyttää vastuun. Yksilöjohtajuutta pidetään välttämättömyytenä.
Rehtori rinnastetaan toimitusjohtajaan, jonka tulee koota ympärilleen
dekaanien joukko toteuttamaan yliopiston hallituksen päättämä strategia. Haasteeksi muodostuu dekaanien tahto ja kyvykkyys luotsata
tiedeyhteisönsä toteuttamaan tuotantotavoitteet sekä strategian ulottaminen aina yksilöiden työsuoritukseen saakka. Miten perinteinen
tieteelliseen toimintaan liittyvä professoreiden valta sopeutuu vallan
uuteen sijaintiin, on mielenkiintoinen kysymys. Tulosohjaus on merkinnyt valtion ohjauksen kiristymistä yliopistoissa. Uuden yliopistolain tarkoitus oli lisätä yliopistojen autonomiaa, mikä toteutumisesta ei
toistaiseksi tunnu olevan yhteistä näkemystä.
Niukkenevat taloudelliset resurssit ovat myös kansainvälinen ongelma, ei yksin Suomen. Tieteen ja tutkimuksen tekemisen luonne
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en. Euroopan sisällä etsitään yhteisiä tutkimusohjelmia, kehitetään
tutkimusinfrastruktuureja, tutkijakoulutusta, tutkijauraa sekä tutkimustiedon saatavuuden ja innovaatioiden edistämistä. Samanaikaisesti yliopistoja ja korkeakouluja kannustetaan etsimään yhä syvempiä
koulutuksen yhteistyömahdollisuuksia. Yhdistymisiin, luopumisiin
ja keskittymiseen omille vahvuusalueille kannustetaan tehokkuuden
ja taloudellisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on toteuttaa Euroopan
sisällä yhtenäinen koulutus- ja tutkimusalue, jonka myötä tieteellinen
tietämys, teknologia ja koulutus liikkuvat vapaasti ja ovat saatavilla.
Pyrkimys on lujittaa eurooppalaista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä
kilpailukyvyn ja haasteisiin vastaamisen kyvyn vahvistamiseksi.
Suomessa on meneillään monia kehittämistoimia tutkimus- ja koulutusjärjestelmän uudistamiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteena on vahvojen alakohtaisten ja alueellisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten
osaamispohjaisten, kansainvälisesti tunnistettujen keskittymien muodostaminen. Yhteistyöhön kannustetaan valtioneuvoston yhtenäisillä
tutkimus-, innovaatio- ja korkeakoulutuspolitiikoilla, ohjaustoimilla ja
rahoitusratkaisuilla.
Niukkenevien resurssien myötä yliopistojen keskinäinen ja sisäinen
kilpailu on kiristynyt. Arviointien kriteereistä ja oikeutuksesta ei ole
saavutettu yksimielisyyttä ja kaikkien hyväksyntää. Mikä sopii toiselle,
sortaa toista. Niukkuudelta suojautumiseen on nostettu yhdeksi keinoksi puhe humboldtilaisesta yliopistosta, tutkimuksen ja opetuksen
vapaudesta sekä yliopistojen autonomisuudesta. Humboldtin mallin
toivotaan suojaavan yliopistojen itsenäisyyden ja tieteenalojen sisäisen
kollegiaalisuuden. Markkinaohjausta ei täysin hyväksytä yliopistojen
ohjausmekanismiksi. Markkinat eivät yksin saisi ohjata tutkimuksen
suuntaa. Perustutkimuksen pelätään jäävän liian vähälle resursoinnille.
Yliopistojen perinteiset arvot kytkeytyvät käsitykseen sivistysyliopistosta, jossa arvojen kamppailussa on kyse perinteisten ja tuloksellisuuden arvojen sekä uusien haasteiden, kuten kansainvälistymisen,
tietotekniikan korostumisen ja tilivelvollisuuden kohtaamisesta.
Uudessa tilanteessa, jossa valtio ei enää pysty takaamaan yliopistojen perusrahoitusta, ovat erilaiset mittarit olennainen osa
yliopistojohtamista. Tavoitteet korostavat tutkintojen määriä ja
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julkaisuja kansainvälisissä julkaisuissa. Molempia seurataan erilaisin
tulosmittarein. Tutkimusyhteisöt pelkäävät tämän tarkoittavan sitä,
että tulospisteiden toivossa tutkimustuloksia pilkotaan julkaistaviksi
pienemmissä osissa. Eri tieteenaloilla on myös erilaisia tapoja julkaista. Toisilla tieteenaloilla kirjoitetaan yksin, toisilla ryhmissä. Lisäksi
varsinkin tutkimustoimintaa on jouduttu rahoittamaan kilpaillulla
rahalla, minkä pelätään suuntaavan tutkimusta pois tieteen kannalta
oleellisimmista kysymyksistä. Tutkimustulosten merkitys paljastuu
usein vuosien viiveellä, ei rahoituksen aikataulussa. Tallaisessa rahoitustilanteessa tutkijoiden motivaatio ja innostus tieteeseen saattaa
muodostua haasteelliseksi.
Yliopistojen rahoittaja, valtiovalta, odottaa saavansa panostukselleen vastineeksi tutkintoja ja uutta tietoa innovaatioiden perustaksi.
Yliopistoissa tehdään luovaa tietotyötä käytännön tulosten saavuttamiseksi. Tulosten mittaamisen aikaraami saattaa olla lyhyempi kuin
tutkimusraporteilla pystytään tuloksia riittävässä määrin osoittamaan.
Ilman ajattelua ei tule tuloksia, mutta yliopistoväki saattaa kokea, että
ajatustyöhön ei enää ole riittävästi resursseja. Keinoja tiedon soveltajien
ja yliopiston sisäisen dynamiikan rinnakkainelolle ei tunnu toistaiseksi
riittävässä määrin olevan.
Uusi yliopistolaki mahdollisti yliopistojen entistä laajemman
liiketoiminnan sekä lahjoitusvarojen ja pääomatulojen keräämisen.
Yliopistojen toivotaan itse kykenevän tekemään muutoksia rahoitus- ja tuottavuusongelmiensa ratkaisemiseksi, jolloin yliopistoväeltä
odotetaan mukautumista uudenlaiseen rahoitusajatteluun. Pitkittynyt
muutostyö vaatii yhteisöllisyyttä, uusien uskomusten ja käytäntöjen
luomista. Valtio kannustaa yliopistoja yrittäjämäiseen vastuunottoon.
Tekniikan aloille ajattelutapaa on helpointa soveltaa. Humanistisilla
aloilla on vaikeampaa löytää yhtymäkohtia yritysmäiseen toimintaan.
Toisaalta tutkimuksesta vastaavat johtajat ja professorit ovat kautta
aikojen toimineet kansainvälisesti ja autonomisesti, yrittäjämäisen toiminnan toteuttajina. He ovat hankkineet tutkimusryhmilleen rahoitusta ja luoneet edellytykset nuoren tutkijakunnan kasvamiselle. Valot
ovat palaneet kampusten tutkijahuoneissa yömyöhään. Yrittäjämäinen
työote ei ole uusi ilmiö yliopistoissa.
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Yliopistoväen korkea omanarvontunto, korkeimman asiantuntijuuden status, sopeutuu viiveellä uusiin johtamisilmiöihin. Yliopistoissa
ilmenevä moniäänisyys, ongelmiin liittyvä poliittinen ja eettis-moraalinen jännittyneisyys voivat liittyä ongelmien erilaisiin tulkinnoihin
ja uskomuksiin. Yliopistot ovat olleet tietoisia uusista vaatimuksista,
mutta muutosten toteuttaminen vähenevien henkilöresurssien aikana
on osoittautunut haasteelliseksi. Jalosen (2006; 2007; 2013) esiin
nostama moniäänisyyden mahdollistaminen voisi edistää yliopistojen
innovatiivisuutta, koska moniäänisyydessä äänen saavat myös organisaation hiljaiset, joilla voi olla kiperien ongelmien kohtaamisessa
tarvittavaa tietoa, mutta jotka eivät halua tai saa antaa ajatuksiaan muiden käyttöön. Toimijoiden vapauden rajoittamisen sijaan voisi vallan
jakaminen synnyttää tietokäyttäytymistä, jossa kiperien ongelmien
kohtaamisedellytykset paranevat. ( Jalonen 2006; 2007; 2013.)
Akateemiseen johtamisympäristöön on ilmaantunut kompleksisuutta, yllätyksellisyyden ja nopean muutoksen piirteitä, joilla konkretisoituessaan voi olla isojakin vaikutuksia. Uusissa haasteissa menestyäkseen
yliopistojen johtajien tulee ymmärtää monimutkaisia järjestelmiä ja
kykyä selvittää menestymisen ja epäonnistumisen syyt. Kompleksisuus
koostuu monista toisiinsa liittyvistä elementeistä, joiden väliset vuorovaikutussuhteet voivat synnyttää yllätyksiä. Kompleksisuus on yhteistyöhön osallistuvien toimijoiden arkea ja yhteistyön perusominaisuus.
(Ks. Jalonen 2007; 2013; Ståhle 2004.)
Yliopistojen johtajien kyky havaita uuden eurooppalaisen tutkimus- ja koulutusjärjestelmän pyrkimysten vaikutukset globaaliin,
eurooppalaiseen ja lopulta suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään ja
kyky sopeuttaa toiminta uuteen tilanteeseen muodostuu keskeiseksi.
Johdolta vaaditaan enenevässä määrin kykyä tehdä havaintoja, miten
uusien, jatkuvasti ilmaantuvien tekijöiden aiheuttama kompleksisuus
ilmenee omassa organisaatiossa, tekemisissä ja kaikkien osallistujien
psykologisissa sopimuksissa. Itseohjautuvat instituutiot, jotka itse määrittelevät toimintatapansa ja päämääränsä, voivat reagoida ulkoapäin
tuleviin ohjeistuksiin pikemminkin sopeutumalla kuin tiukasti ohjeita
noudattamalla. Ne selviävät hyvin nykyisessä nopeassa muutostahdissa,
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sään. Kompleksisuusajattelu tarjoaa hyvän mallin sille, mitä monissa
eri toimijoiden yhteistyössä jo luontaisesti tehdään. Kompleksisuusajattelu tukee monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden kehittämistä
ja ymmärtämistä yli organisaatiorajojen. Komplekseissa systeemeissä
kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa. Toimintaa ei kuitenkaan voi ennustaa, koska eri osatekijöiden käyttäytyminen riippuu
monien muiden toimintojen ja toimijoiden välisistä vuorovaikutussuhteista. (Ks. Ståhle 2004; Vartiainen, Ollila, Raisio & Lindell 2013.)
On siirrytty tasapainon, pysyvyyden ja jatkuvuuden tilasta epätasapainoon, muutokseen ja epäjatkuvuuteen. Tilannetta voi nimittää kaaokseksi, mitä se ei negatiivissävyisestä nimestään huolimatta kuitenkaan
ole. Kaaos tulee ymmärtää kehityksen perusedellytykseksi. Muutokset
tutkimus- ja korkeakoulusektorilla ovat nopeita. Tilanteesta, jossa yliopistoissa vielä kiistellään keskinäisen kilpailun tuottavuusmittareista
ja numerojohtamisen aiheuttamasta lisätyöstä, onkin jo siirrytty uuteen
kansainvälistä tutkimus- ja koulutuskenttää tavoittelevaksi yhteistyöalueeksi. Uudistuspyrkimys lienee yllättänyt nopealla aikataulullaan.
Enää ei voi tavoitella kontrollointia tai systeemin manipulointia, vaan
tilanteita voidaan ymmärtää ja vaikuttaa niihin sisältä päin osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Enää ei tule etsiä yleisiä lakeja,
periaatteita ja päälleliimattua harmoniaa, vaan pyrkiä ymmärtämään
muutoksen luonnetta, kehittymistä ja uutta luovia uusiutumiskeinoja.
(Ks. Ståhle 2004.)
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3 Psykologiset sopimukset ja akateeminen
johtaminen

3.1 Psykologisen sopimuksen käsite
Psykologista sopimusta voi olla vaikea määritellä. Kun kysytään työntekijöiltä, mitä he odottavat työnantajaltaan tai mitä työnantaja odottaa
heiltä, ei ole vaikeuksia laatia luetteloa asioista, joita ei ole kirjattu
viralliseen työsopimukseen. Yleensä psykologisen sopimuksen ymmärretään olevan luonteeltaan sitoumus, koska työntekijä uskoo työnantajan antaneen työntekijälle lupauksia jo ennen työsuhteen alkamista.
Psykologinen sopimus on myös vihjeellinen, koska sitä ei ole ääneen
lausuttu tai kirjoitettu ja sen olemassaolo tulee ilmi vasta sitten, kun
se rikkoutuu ja aiheuttaa loukkaantumisen tunteen. Sopimus on myös
molemminpuolinen, koska se perustuu uskomukseen molemminpuolisista velvollisuuksista. Sopimuksen nähdään muodostuvan omituisista
yksilöllisistä näkemyksistä. Psykologisten sopimusten ymmärretään
muodostuvan organisaation ja yksilön molemminpuolisista odotuksista ja tarpeista. (George 2009, 3–5; Syväjärvi, Perttula, Stenvall, Majoinen & Vakkala 2007,12.) Psykologinen sopimus on henkilökohtaisinta
aluetta ihmisen ja työn suhteessa. Sopimus syntyy lupauksista, luottamuksesta ja tulevan ennakoinneista. (Kivistö, S. 2000, 19.)
Psykologisille sopimuksille ei ole sosiologista tai organisaatiopsykologista virallista määritelmää. Termin ovat ensi kertaa, toisistaan tietämättä, maininneet Argyris (1960) ja Menninger (1958). He kumpikin
mainitsivat psykologiset sopimukset tutkimuksissaan, mutta kuvasivat
kumpikin toistuvasti eri ilmiötä. Argyris kuvaili ensimmäisen kerran
vuonna 1960 psykologisen työsopimuksen, johon olennaisena osana
kuului työpaikan käyttäytymisnormeja (Argyris 1960; George 2009,
5). Varhaisimmat määritelmät psykologisista sopimuksista korostivat
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uskomuksia odotuksista (Levinson, Price & Munden 1962; Schein
1987; Kotter 1973), kun taas myöhemmät määritelmät korostivat uskomuksia lupauksista ja velvollisuuksista (Rousseau 1989; 1995; Herriot
& Pemberton 1997; Morrison & Robinson 1997). Näiden tutkimusten
mukaan uskomukset ovat hyvin monenlaisia. Robinsonin ja Rousseaun
mukaan (1994) psykologiset sopimukset viittaavat uskomuksiin, jotka
ovat pohjimmiltaan erilaisia kuin uskomukset, jotka liittyvät yleisiin
odotuksiin. Odotukset merkitsevät yksinkertaisesti sitä, mitä työntekijä odottaa saavansa työnantajaltaan. Psykologinen sopimus toisaalta
viittaa havaittuihin suullisesti ilmaistuihin velvollisuuksiin, jotka
kuvaavat työntekijän suhdetta työnantajaansa. Toisin kuin odotukset
psykologinen sopimus on työnantajan antamien havaittujen lupausten
perusteella syntynyt vastavuoroinen sopimus. (Ks. Conway & Briner
2005, 23; Coyle-Shapiro & Kessler 2000, 904–905.)
Psykologisten sopimusten tutkimus alkoi laajentua vasta 1990-luvulla. Aiheen tunnetuimmat tutkijat ovat Rousseau (1989; 1995; 2000;
2001; 2003; 2004), Rousseau ja Greller (1994), Herriot ja Pemberton
(1997), Morrison ja Robinson (1997) sekä Guest (1998). Rousseaun
mukaan (1989; 1995) psykologisilla sopimuksilla tarkoitetaan yksilöiden henkilökohtaisia käsityksiä olemassa olevista oikeuksista ja
velvollisuuksista työsuhteessa. Monella tapaa hänen tutkimustyönsä
on osoittautunut taitekohdaksi psykologisten sopimusten teoriassa.
Rousseaun vuonna 1989 julkaistuun tutkimukseen viitataan melkein
kaikissa tuon ajankohdan jälkeen julkaistuissa tutkimuksissa. Aiempien tutkimusten mukaan psykologisissa sopimuksissa oli kysymys
kahden osapuolen odotuksista tai toiveista, mutta Rousseaun teorian
mukaan kysymys on yksilöllisestä näkemyksestä annetuista lupauksista.
Lisäksi aiempien tutkimusten mukaan sopimukset ovat syntyneet inhimillisten tarpeiden perusteella, kun taas Rousseaun teorian mukaan
sopimukset ovat syntyneet yksilöllisen käyttäytymisen tarkkailusta
syntyneiden näkemysten pohjalta. Aiemmat tutkimukset hakivat työnantajan ja työntekijän panosten tasapainoa, kun Rousseau keskittyy
sopimuksen rikkoutumiseen. (George 2009, 8.) Conwayn ja Brinerin
(2005) mukaan Rousseaun teoria sisältää sopimuksellisia piirteitä,
vaikka siihen sisältyy työntekijän yksilöllisiä käsityksiä sopimuksen
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sisällöstä. Toiseksi lupaukset ovat selkeämpiä ja tarkempia kuin velvollisuudet ja odotukset ollen näin enemmän sopimuksen kaltaisia. Kolmanneksi kun huomio kiinnittyy lupauksiin, Rousseaun määritelmä
eroaa oleellisesti muista määritelmistä, jotka keskittyvät odotuksiin tai
oikeudenmukaisuuden havaitsemiseen. Conway ja Briner korostavat
lupauksia psykologisten sopimusten perustana ja viittaavat odotuksiin
ja velvollisuuksiin vain muiden tutkijoiden kirjoituksiin viitatessaan.
(Conway & Briner 2005, 35.)
Psykologisen sopimuksen käsitteen laajuuden ymmärtäminen jakaa
tutkijat kahteen eri koulukuntaan. Organisaatiokulttuurin tutkija
Edgar Scheinin (1980) mukaan psykologisissa sopimuksissa on kyse
organisaation jokaisen jäsenen sanallisesti ilmaisemattomasta kanssakäymisen kokonaisuudesta. Organisaatio on kirjo toisistaan poikkeavia
odotuksia, joita edustaa iso joukko eri paikoilla olevia ihmisiä. Useimmiten psykologinen sopimus määritellään kahden osapuolen vaihtosuhteeksi. Tämä näkemys on peräisin sosiaalipsykologisista vuorovaikutusmalleista, joissa korostetaan kummankin osapuolen odotusten ja
velvoitteiden huomioimista arvioitaessa tilanteiden yhteisymmärrystä
tai epäsuhtaa. Työelämään vaikuttavat työyhteisö, ammattiryhmä,
ammattiliitto, asiakkaat ja johtajat. Nämä monet vaikuttajat tuovat
psykologisiin sopimuksiin ristiriitaisuuksia. Jos pidät lupauksen täällä,
rikot lupauksen toisaalla. Myös kulttuuriset vaihtelut on hyvä tunnistaa. Jossain kulttuurissa luvataan yrittää, jossain toisessa luvataan
toteuttaa. (Kivistö, S. 2000, 19.) Psykologisten sopimusten käsite on
vahvasti tutkimuksellinen, eli sitä esiintyy harvoin arkikielessä. Kuvaavaa sopimusten käsitteelle on niiden subjektiivisuus, implisiittisyys ja
tulkinnallisuus. (Conway & Briner 2005, 22.)
Psykologisten sopimusten ajatellaan sisältävän sekä avoimia että epäsuoria lupauksia. Avoimet lupaukset on ilmaistu suullisissa tai kirjallisissa sopimuksissa. Esimerkkinä avoimista lupauksista on johtajan lupaama ylennys tavoitellun myyntivolyymin saavuttamisesta. Epäsuorat
lupaukset syntyvät tulkintana aikaisemmista tapahtumista, epäsuorasta
oppimisesta ja esimerkiksi toisten työntekijöiden kokemusten tarkkailusta kuin myös erilaisista tapahtumista, joita molemmat osapuolet
pitävät tosina. (Conway & Briner 2005, 26.) Psykologisten sopimusten
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tulee olla johdonmukaisia lupauksissaan, odotuksissaan ja velvoitteissaan. Lupaukset ovat realistisia ja sitovia, mikäli ne ovat yhteneviä
organisaation henkilöstöstrategian kanssa. Koska tilanteet muuttuvat
organisaatioissa nopeasti, tulee psykologisten sopimusten olla myös
riittävän joustavia, jotta niihin voitaisiin sopeutua. (Rousseau 2004,
120–126.) Kivistön (2000) mukaan psykologinen sopimus on myös
tietynlainen tulevaisuusmalli: mitä osapuolet uskovat voivan tapahtua
ja mitä heidän odotustensa mukaan pitäisi tapahtua (Kivistö, S. 2000,
19).
Rousseaun (2003) mukaan psykologisen sopimuksen molemminpuolisuus on subjektiivinen käsitys. Molemminpuolisuus todellisuudessa tarkoittaa, että osapuolilla on samanlainen käsitys velvollisuuksistaan toisiaan kohtaan. Yhteinen käsitys perustuu yhteiseen tietoon,
joka tulkitaan samalla tavalla. Yhteinen tieto on todennäköisintä, kun
osapuolet pitävät työsuhdetta koskevaa tietoa asiaankuuluvana, tuntevat olosuhteet ja ovat useasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Täsmällinen tieto edistää yhteistä ymmärrystä. Täsmällisyys on todennäköisintä silloin, kun yksilöt tuntevat toisensa ja jakavat tärkeimmät
kokemukset samanlaisissa tilanteissa. Samanlaiset ennakkoasenteet
voivat edistää molemminpuolisuutta, mutta myös yhteistä tietoa on
oltava olemassa. (Rousseau 2003, 235.)
Psykologiset sopimukset motivoivat työntekijöitä täyttämään
sitoumuksensa työnantajaa kohtaan, kun he ovat varmoja siitä, että
työnantaja vastaavasti täyttää oman osansa sopimuksesta (Rousseau
2004, 120). Tähän vastavuoroisuuden normiin ovat päätyneet myös
Coyle-Shapiro ja Kessler (2002, 81–85). Stenvallin ja Virtasen (2007)
mukaan psykologisella sopimuksella tarkoitetaan työntekijän, organisaation ja sen johdon välistä sanatonta sopimusta, jossa työntekijä
sitoutuu, antaa aikansa ja energiansa, joustaa ja toteuttaa organisaation
tavoitteita olettaen saavansa vastineeksi johdon sitoutuneisuuden ja
vastavuoroisuuden. Jos työntekijä tekee enemmän, hän voi olettaa, että
myös organisaatio huomioi asian.
Rousseau (2004) on kuvannut psykologisen sopimuksen sisältävän
kuusi eri ominaisuutta. Ensiksikin psykologinen sopimus on vapaaehtoinen valinta. Sopimuksen vapaaehtoisuus on olennaista, koska
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vapaaehtoisesti solmitut sopimukset yleensä pidetään. Toinen kuvaava
piirre psykologiselle sopimukselle on usko molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen. Psykologinen sopimus heijastelee aina yksilön omaa
uskomusta omasta sopimuksestaan. Hän käyttäytyy sen mukaisesti,
kuin nämä uskomukset olisivat yhteneväiset toisen sopimusosapuolen, organisaation kanssa. Kolmantena piirteenä Rousseau tuo esiin
psykologisen sopimuksen keskeneräisyyden. Sopimusta ei voi kerralla
tehdä niin valmiiksi, että kaikki seikat olisi otettu huomioon. Sopimusta pitää täydentää ajan kuluessa. Tähän täydentämiseen liittyy riski
siitä, että sopimuksen osapuolet täydentävät tahoillaan sopimusta ja
sopimuksesta voi muodostua epäyhtenäinen. Neljäs psykologiselle sopimukselle tunnusomainen piirre on sen muotoutuminen monien eri
tietolähteiden perusteella. Tietolähteitä voivat olla organisaation ylin
johto, henkilöstöhallinnon edustajat, erityisesti lähiesimies ja työtoverit. Viides psykologiseen sopimukseen liittyvä piirre on menetysten
hallinta sopimuksen epäonnistuessa. Menetykset tarkoittavat tilannetta, kun luvattuja etuja ei saadakaan. Molempien osapuolten tulisi
keskittyä psykologisen sopimuksen oman osansa täyttämiseen ja menetyksistä selviämiseen silloin, kun olemassa olevista sitoumuksista on
vaikea pitää kiinni. Kuudentena piirteenä Rousseau kuvaa psykologisen
sopimuksen olevan mallina ja tukena työsuhteelle. Se antaa kestävän
perustan ja suuntaviivat molempien osapuolten toiminnalle ja odotuksille. (Rousseau 2004, 121–122.) Nykyajan johtajien tulisi tunnistaa
moraaliset ja eettiset velvollisuutensa työntekijöitään kohtaan rakentaakseen luottamusta ja arvostaakseen työntekijöidensä psykologisia
sopimuksia (Caldwell & Hasan 2016).
Guest (1998) on uranuurtaja raportoidessaan psykologisten sopimusten suhteesta motivaatiotekijöihin ja työtyytyväisyyteen. Hänen
psykologisten sopimusten mallissaan tutkitaan aiheuttajien, tyytyväisyystekijöiden ja seurausten suhteita (kuvio 3). Tämä malli tarjoaa
henkilöstöammattilaisille vihjeitä siitä, miten henkilöstövoimavarojen
johtamisella voidaan tunnistaa ne palkkiot, joita työntekijät ja työntekijäryhmät odottavat. Guest esittää myös kritiikkiä psykologisten
sopimusten teoriaa kohtaan. Olosuhteiden lisäksi tulisi huomioida
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vointiin. Guest pitää psykologisten sopimusten teorian ongelmana sen
läheisyyttä muihin teorioihin, esimerkiksi työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Teorian vahvuutena hän näkee kuitenkin sen sopivuuden
työelämän muuttuvien suhteiden analysointiin. (Guest 1998.)
AIHEUTTAJAT

SISÄLTÖ

SEURAUKSET

Organisaation kulttuuri

Oikeudenmukaisuus

Työtyytyväisyys

Henkilöstöjohtamisen
politiikat ja käytännöt

Sitoutuminen
Luottamus

Kokemukset
Odotukset
Vaihtoehdot

Turvallisuuden tunne
Työpaikan suhteet

Sopimuksen
syntyminen

Motivaatio

Organisaatiokansalaisuus
Poissaolot
Irtisanoutumisaikeet

Kuvio 3 Guestin psykologisten sopimusten malli (Guest 1998, 661).

Myös Cullinane ja Dundon (2006) esittävät kritiikkiä psykologisten
sopimusten teoriaa kohtaan: Psykologisten sopimusten teoriaa voisi
hyödyntää työsuhteen monimutkaisuuden ja kompleksisuuden ymmärtämisen lisäksi myös manageriaalisen johtamistavan seurauksia
analysoidessa ja niistä keskusteltaessa. Teoriaa kehitettäessä tulisi myös
vallan merkitys huomioida. (Cullinane & Dundon 2006, 21.)
Psykologisen sopimuksen sisältö on ollut useiden tutkimusten kohteena. Rousseau (1989) havaitsi, että psykologisia sopimuksia voi työntekijöiden kokemien velvollisuuksien perusteella olla kahdenlaisia:
transaktionaalisia, jotka perustuvat rahalliseen vaihtoon ja ovat kestoltaan määräaikaisia sekä relationaalisia, joiden kestoa ei ole määritelty ja
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jotka sisältävät tunneperäisiä tekijöitä. Myöhemmin Rousseau (1995)
esitti, että työelämässä tapahtuvat muutokset vaativat psykologisten
sopimusten hienojakoisempaa määrittelyä. Transaktionaalisen ja relationaalisen sopimuksen rinnalle muodostuu työn suoritusvaatimusten
myötä kaksi muuta psykologisen sopimuksen tyyppiä: tasapainotettu
sopimus yhdistää relationaaliseen sopimukseen transaktionaalisen sopimuksen tarkat suoritusvaatimukset. Neljäs tyyppi, transitionaalinen
psykologinen sopimus kuvaa tilannetta, jossa työn jatkumiselle ei ole
takeita eikä työsuoritukselle ole asetettu vaatimuksia. On siis kyseessä
jonkinlainen siirtymävaiheen sopimustilanne. (Rousseau 1995; 2000;
Ks. myös Randmann 2003, 154–155; Saari 2012.) Psykologisen
sopimuksen tyyppiin vaikuttavat työn luonne, henkilöstöstrategia ja
työntekijän motiivit. (Rousseau 2004, 122.) Kuittinen (2007, 18) on
nimennyt psykologisten sopimusten tyypeiksi elinikäisen sopimuksen,
hyötyperustaisen sopimuksen ja tasapainotetun sopimuksen.
Esimerkiksi Ruotsalaisen ja Kinnusen (2013) mukaan yliopistoissa
työskentelevät määräaikaiset työntekijät eivät ole huono-osaisia verrattuna pysyviin työntekijöihin. Psykologinen sopimus oli molemmissa
työntekijäryhmissä sisällöltään samankaltainen ja melko suuressa määrin täyttynyt. Psykologisen sopimuksen täyttymisellä on merkitystä niin
pysyvien kuin määräaikaistenkin työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.
Psykologisen sopimuksen täyttymistä kannattaa tarkastella sen myönteisten seurausten valossa. (Ruotsalainen & Kinnunen 2013, 15.)
Relationaaliset psykologiset sopimukset sisältävät lojaalisuutta jolloin
työntekijä ja työnantaja sitoutuvat täyttämään toistensa tarpeita ja vakautta, kun sopimus on voimassa toistaiseksi. Pitkäaikaista työllisyyttä
tavoittelevat työntekijät luovat usein relationaalisia sopimuksia työnantajansa kanssa. Työntekijät tekevät mielellään ylitöitä, maksettiinpa
niistä tai ei, auttavat kollegoitaan työssä ja tukevat työnantajan tarpeellisiksi katsomia organisationaalisia muutoksia. Vaikka sopimuksen rikkoutuessa työntekijä vaikuttaa olevan erityisen järkyttynyt, hän pyrkii
etsimään korjauksia, joilla sopimuksen olemassaolon saisi jatkumaan.
Mikäli tilannetta ei voida korjata, se usein johtaa sopimuksen muuntamiseen, tai mikäli työntekijä jatkaa palvelussuhteessa, korjaamaton
tilanne johtaa huononnettuihin ehtoihin ja jatkuvaan sopimuksen
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murenemiseen. Työntekijät suosivat työnantajia, jotka tarjoavat heille
relationaalisia sopimuksia, kun taas työnantajat todennäköisimmin
tarjoavat relationaalisia sopimuksia erittäin tärkeille työntekijöille. Elinikäinen psykologinen sopimus on pysyvä, turvallinen työsuhde, joka
perustuu korkeaan moraalis-psykologiseen sitoutumiseen työpaikkaan.
Relationaalisella psykologisella sopimuksella on vaikutuksia yksilön
yksityiselämään ja perheeseen. Sopimuksen yksityiskohtia on ulkopuolisen vaikea ymmärtää. Sopimus on tunneperäinen side, jossa luottamus
on korostetusti esillä. Työpaikkaorientaatio on hallitseva, ja sopimus
on pitkäkestoinen. (Rousseau 2004, 122, 2000, 4; Kuittinen 2007, 18.)
Työntekijät, joilla on relationaalinen psykologinen sopimus, ovat
sitoutuneet organisaatioon kokeakseen turvallisuutta, kehittääkseen
uraansa ja samaistuakseen ryhmään. He myös käyttäytyvät kunnon organisaatiokansalaisen tavoin. (Robinson & Morrison 1995; George 2009,
14–15; Robinson 2000.) Vastavuoroisesti he uskovat saavansa työnantajaltaan lojaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuden ammatilliseen
kehittymiseen (Nikolaou, Tomprou & Vakola 2007, 658; Thompson &
Bunderson 2003; ks. George 2009, 14–15.). Relationaalinen sopimus
pohjautuu kollektiivisuuteen tai sosiaaliseen ihmisluonteeseen ja tuo
mukanaan läpitunkevan, kokonaisvaltaisen ja uudelleen neuvoteltavissa
olevan joukon velvollisuuksia (Rousseau & McLean Parks, 1993). Kuitenkin asiantuntijatehtävissä työskentelevät saattavat samaistua ammattiryhmäänsä tavalla, joka saattaa aiheuttaa psykologiseen sopimukseen
ja organisaatiokäyttäytymiseen haasteita (George 2009, 14–15).
Esimerkiksi Saaren (2012) mukaan tietotyöläisen psykologisen
sopimuksen relationaalisuus ilmenee siten, että työtunteja tehdään
enemmän, kuin virallinen työsopimus vaatisi. Työn tahtia ja määrää ei
kyseenalaisteta, ja niiden muuttamiseksi tarvitaan esimiehen toimia.
Organisaatiolta odotetaan vastavuoroista luottamusta ja turvallisuutta
työn jatkuvuudesta, vaikka relationaalisen sopimuksen parhaiden aikojen onkin jo ennakoitu menneen ohi. Ristiriitaista on, että organisaatiossa puhutaan normaalityöajan riittävän, vaikka käytännössä se vaatii
työajan äärimmilleen tehostamista. Tällainen toimintatapa aiheuttaa
relationaalisen sopimuksen mukaan toimivalle työntekijälle uupumista. (Saari 2012, 199.)
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Transaktionaalinen psykologinen sopimus sisältää kapeita velvollisuuksia ja on usein lyhytkestoinen tai määräaikainen. Työntekijät, joiden sopimus on transaktionaalinen, noudattavat sopimuksen erityisiä
ehtoja ja pyrkivät etsimään uuden työpaikan, mikäli olosuhteet muuttuvat tai kun työnantaja ei täytä omalta osaltaan psykologisen sopimuksen ehtoja. Transaktionaalinen sopimus on taloudellisiin seikkoihin
keskittynyt. Työtehtävät ja työolosuhteet ovat tarkoin määriteltyjä,
ja muutokset niissä vaativat työsopimuksen uudelleen neuvottelun.
Työsuhde perustuu työntekijän hallussa olevaan osaamiseen, eikä työnantaja lisäkouluta työntekijöitään. Sekä työntekijä ja työnantaja irtisanovat herkästi välittömästi sellaisen sopimuksen, joka ei täytä heidän
tarpeitaan. (Rousseau 2004, 122; George 2009, 11.) Transaktionaalinen sopimus perustuu vaihtosuhteen arvoon ja molemminpuoliseen
hyötyyn, jossa tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat ovat vahvasti esillä.
Määrälliset tekijät, kuten palkka, urakehitys, asema ja luontaisedut
ovat tärkeitä. Sitoutuminen työpaikkaan on alhaista, mutta sen sijaan
sitoudutaan vahvasti ammatilliseen kehittymiseen, ja uraorientaatio on
hallitseva. (Kuittinen 2007, 18; George 2009, 12–15.)
Lojaalius ja sitoutuminen ovat tärkeitä psykologisissa sopimuksissa.
Lojaaliutta ja sitoutumista kyseenalaistettiin ja niiden voimakkuutta
säädeltiin muuttuvassa ympäristössä. Transaktionaaliset eli taloudelliseen vaihdantaan perustuvat sopimukset tulivat esille työnantajan ja
työntekijän välillä. Transaktionaaliset sopimukset ovat yleensä lyhyitä
ja useasti määräaikaisten työntekijöiden sopimuksia, tai sellaisten työntekijöiden, joiden sitoutuminen ei ole vahvaa. (Bligh & Carsten 2005,
505.)
Professioiden ja työnantajaorganisaatioiden suhteen on havaittu
olevan ongelmallinen, ja professiot samaistuvat useisiin työhön liittyviin päämääriin, esimerkiksi työyhteisöön, organisaatioon ja professioonsa. Teoria kosmopoliiteista ja paikallisista (Gouldner 1957;
1958; ks George 2009, 90) havainnollistaa tämän kuvaamalla professioiden tyyppejä: kosmopoliitit ovat riippuvaisia professiostaan, he eivät ole lojaaleja työnantajilleen, ovat hyvin sitoutuneita erityisalaansa
ja tekevät yhteistyötä organisaation ulkopuolisten henkilöiden kanssa.
Paikalliset ovat sitä vastoin riippuvaisia työnantajistaan, mistä syystä
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he ovat lojaaleita työnantajalleen, eivät ole erityisen sitoutuneita erityisalaansa tai tehtäviinsä ja ovat todennäköisesti riippuvaisia muista
organisaation viiteryhmistä. On myös todennäköistä, että kosmopoliittien ja paikallisten psykologiset sopimukset poikkeavat toisistaan.
Paikallisten psykologiset sopimukset olisivat relationaalisia suhteessa
työnantajaan ja transaktionaalisia suhteessa professioon, kun taas kosmopoliittien psykologiset sopimukset olisivat relationaalisia suhteessa
professioon ja transaktionaalisia suhteessa työnantajaan. Työnantajan
tavoitteet ovat myös merkityksellisiä professioiden sitoutumiselle.
Mikäli työnantajan tavoitteet havaitaan epäyhteneviksi professioon
nähden, ei työnantajaan samaistuta. Tämä aiheuttaa johtamistehtävissä työskenteleville professioille ristiriitoja johtamistehtäviin. (George
2009, 90–91.)
Saari (2012) on tutkinut tietotyöläisen työaikaa ja ajankäyttöä. Tietotyön työaikaa ja sen rajaamista koskevat erilaiset käsitykset viittaavat
siihen, että tietotyössä on samanaikaisesti monenlaisia psykologisen
sopimuksen muotoja. Työaika on kuitenkin vain osa psykologista sopimusta, eikä suhtautuminen työaikaan määritä koko sopimuksen
tilaa. Transaktionaalinen sopimusmalli näkyy työaikaorientaatioissa
siten, että normaalityöaika nähdään lähtökohtaisesti oikeutena. Normaalityöajassa pysytellään työtahtia kiristämällä, eikä ylitöitä tehdä
ilman määräystä. Töiden organisointi halutaan tehdä autonomisesti.
Työajoistaan kiinni pitävä työntekijä voi olla hyvin sitoutunut työhönsä ja organisaatioon, mutta pitää oikeutenaan tiettyä työaikaa.
Saaren tutkimuksen perusteella ainakin tutkituissa organisaatioissa
transaktionaalinen psykologinen sopimus ei ole tietotyölle ominainen.
Tätä voi selittää tietotyön henkilökohtaisuus, jolloin vastuu tietystä
työkokonaisuudesta on hoidettava, eikä aikarajojen noudattaminen
ole käytännössä mahdollista. Työn realiteetit muokkaavat psykologista
sopimusta. (Saari 2012, 198–199.)
Irvingin ja Bobocelin tutkimus (2002) yliopiston vastavalmistuneista osoitti, että transaktionaalinen sopimus saattaa muodostua pidempiaikaiseksi, elleivät vastavalmistuneet löydä mahdollisuuksia vaihtaa
työnantajaa. Työuran alkuvaiheessa työkokemuksen kartuttamista
pidetään arvokkaana. (Ks. George 2009, 12.)
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Psykologisten sopimusten relationaaliset näkökulmat ovat menettämässä merkitystään ja sopimukset ovat muuttumassa relationaalisista
transaktionaaliseen suuntaan (Maguire 2002, 178): Harvat työnantajat voivat nykyisin enää luvata turvattuja työpaikkoja kenellekään.
Psykologisia sopimuksia, jotka sisältävät transaktionaalisia ja relationaalisia piirteitä, kutsutaan hybrideiksi sopimuksiksi. Hybridit eli
tasapainotetut psykologiset sopimukset ovat yleistyneet viime vuosina.
Tasapainotettu sopimus on lähellä relationaalista sopimusta määrittelemättömän kestonsa ja yhteisen edun tavoittelun vuoksi, mutta siinä on
myös piirteitä transaktionaalisesta sopimuksesta suoritusvaatimusten ja
sopimuksen uudelleenneuvottelun mahdollisuuden muodossa. Hybrideissä sopimuksissa yhdistyvät työnantajan tavoite kehittää sopimusta
joustavampaan suuntaan taloudellisen tilanteen muuttuessa. Hybridit
sopimukset tuovat mukanaan jaetun riskin talouden heilahdellessa.
(Rousseau 2004, 122–123.)
Perinteisen psykologisen sopimuksen on väitetty olevan murroksessa. Nykyisin työnantajat eivät enää takaa hyvin tehdyn työn vastineeksi
työsuhteen jatkuvuutta. Uusien psykologisten sopimusten pääsisällöksi
on luvattu itsensä kehittämisen mahdollisuus ja sitä kautta parempi
työllistyvyys. Kehittyminen on työntekijöiden oikeus, jolla korvataan
perinteiseen psykologiseen sopimukseen liitetty työn jatkuvuuden
lupaus (Alasoini 2006, 50; Maguire 2002, 170; Rousseau 1995; Saari
2013, 96.)
Maguire (2002, 170) on luonut mallin psykologisesta sopimuksesta
(kuvio 4), jossa kuvataan erilaiset sopimuksiin liittyvät piirteet sekä
yksilön että työnantajan kannalta. Työvoima on yksilöllistymässä,
monimuotoistumassa ja muuttumassa liikkuvammaksi, jolloin uranäkökulmat korostuvat. Tasapainotettu psykologinen sopimus yhdistää
kuvassa esitetyt näkökulmat yhteen sopimukseen. Uranäkökulmien
kannalta on huomion arvoista, että sisäisen urapolun vaihtoehdoksi
esitetään koulutusta ja valmennusta yksilön työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi organisaation ulkopuolella. Työntekijän työmarkkinakelpoisuudesta huolehtiminen nähdään keinona sitouttaa työntekijä
organisaatioon. (Maguire 2002, 170.)
3 Psykologiset sopimukset ja akateeminen johtaminen | 97

Työntekijän panokset
Lojaalius
Luottamus johtamiseen

Sitoutumisen kohde:
itse työ, ala tai
työpaikka

Kohtuullisesti paineita,
vastuuta jne.
Työtunnit, työmäärä, stressi,
autonomia, valvonta,
työtehtävät, vastuut

Työnantajan panokset
Relationaaliset
näkökulmat

Uranäkökulmat

Transaktionaaliset näkökulmati
(Aikaansaannosten vaihtokauppa)

Taitava johtaminen
Yhteenkuuluvuuden tunne
Osallistumismahdollisuudet

Urapolku organisaatiossa
Koulutus ja valmennus
työllistymismahdollisuuksien
lisäämiseksi
Asianmukaiset palkkiot yms.
Palkka, työolot, työtyytyväisyys,
mahdollisuudet osoittaa
kykynsä

Kuvio 4 Kolmitasoinen psykologisten sopimusten malli (Maguire 2002, 170).

Saari (2012) on todennut tasapainotettujen psykologisten sopimusten
valtaavan alaa tietotyössä. Tämän sopimusmallin mukaan toimivilla
työntekijöillä työaika ja -teho perustuvat omaan harkintaan. Työtehtävät
tehdään itsenäisesti ja loppuun saakka. Toimintatapaan vaikuttavat tasapainotettuun sopimukseen kuuluvat työssä kehittymisen sekä uran luomisen vaatimukset ja toiveet. Ydinlupaus on turvallisuuden sijaan työssä
kehittyminen ja työllistyvyys. Omaa työmarkkinakelpoisuutta halutaan
varmistaa, omaa osaamista päivittää ja muutoksiin sopeudutaan. Nämä
kuuluvat oleellisesti tasapainotettuun psykologiseen sopimukseen. Työntekijä vastaa työstään autonomisesti, ja työaika muotoutuu oman harkinnan ja arvostusten myötä. Tietotyön ajanhallinnan ydin on autonomia;
työaika ja sen hallinta ovat henkilökohtaisia asioita. Transaktionaalinen
psykologisen sopimuksen malli näyttää olevan tietotyössä harvinainen.
Työajoista tiukasti kiinni pitäminen voisi kertoa transaktionaalisesta
sopimuksesta, mutta se voi kertoa myös tasapainotetusta sopimuksesta.
Työntekijä laskelmoi tarkasti, milloin työajan venyttämisestä on hyötyä
hänen uralleen ja milloin ei. (Saari 2012, 199–200.)
Rousseau’n (2000) mukaan psykologisen sopimuksen neljäs tyyppi
on transitionaalinen psykologinen sopimus, joka ei varsinaisesti ole
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psykologinen sopimus, vaan muutosvaiheen kognitiivinen tila, joka
ilmentää organisaation muutosta ja omituisuuksia henkilöstölle aiemmin annettujen työsuhteeseen liittyvien järjestelyjen näkökulmasta.
Transitionaalinen sopimus kuvastaa epäluottamusta, epävarmuutta ja
sopimuksen murentumista. Epäluottamus johtuu työntekijän uskomuksista siitä, että työnantaja antaa epäjohdonmukaisen ja sekavan
kuvan aikomuksistaan; työntekijä ei luota työnantajaan. Työnantaja on
kätkenyt tärkeätä tietoa työntekijöiltä. Työnantaja ei luota työntekijöihinsä. Työntekijä on epävarma velvollisuuksistaan työnantajaa kohtaan.
Työnantaja arvioi, että työntekijä on epävarma työnantajan tulevasta
sitoutumisesta työntekijäänsä. Sopimuksen murenemista tapahtuu,
kun työntekijä olettaa vastaisuudessa saavansa pienempiä rahallisia
korvauksia kuin aiemmin eikä hyväksy tätä. Työnantaja on toteuttanut
muutoksia, jotka alentavat työntekijöiden palkkoja ja etuisuuksia sekä
huonontavat työelämän laatua aiempiin vuosiin verrattuna. (Rousseau
1995; 2000; Randmann 2003, 154–155.)
Wrzesniewski, McCauley, Rozin ja Schwartz (1997) ovat tutkimuksessaan osoittaneet, että työntekijät suhtautuvat työhönsä kolmella eri
tavalla: 1) Työnä, joka keskittyy taloudellisiin etuihin; työ on pikemminkin välttämätöntä kuin ilon ja tyytyväisyyden lähde. 2) Urana, joka
keskittyy saavutuksiin tarjoten verkostoja ja ammattilaisyhteisön. Tämän voidaan Thompson ja Bundersonin (2003) mukaan olettaa olevan
relationaalisen sopimuksen ydin. 3) Kutsumuksena, joka on ilon aihe
ja tuo tyytyväisyyden tunteen sekä on sosiaalisesti hyödyllistä työtä.
Työntekijät, jotka katsovat työnsä olevan vain työtä, näkevät työnsä
mahdollisuudeksi taloutensa ylläpitoon tai nousuun, mikä voidaan
ymmärtää transaktionaaliseksi psykologiseksi sopimukseksi. (Wrzesniewski 1997, 21.)
Hart ja Thompson (2007) ovat nimenneet kolmenlaisia psykologisia
sopimuksia: Edellä kuvattujen relationaalisten ja transaktionaalisten
sopimusten lisäksi sopimus voi olla ideologinen, jolloin työntekijät
olettavat molemminpuolisen psykologisen sopimuksen perustuvan lojaalisuuteen ja aatteellisiin syihin (Hart & Thompson 2007). Psykologisia sopimuksia ovat yliopistojen henkilöstön näkökulmasta tutkineet
Ruokolainen ym. (2016). He löysivät psykologisista sopimuksista kuusi
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eri tyyppiä: vahva ja tasapainotettu, keskitason tasapainotettu, työnantajaan keskittynyt, työntekijään keskittynyt, tasapainotettu transaktionaalinen ja työntekijään keskittynyt relationaalinen sopimus. He
myös esittävät, että perinteiset psykologisten sopimusten tyypit, kuten
relationaaliset, transaktionaaliset ja tasapainotetut sopimukset eivät
ehkä riitä kuvaamaan psykologisten sopimusten monipuolisuutta. He
toteavat, että yksilöön keskittyvä analyysi voi tuoda esiin laajemman,
rikkaamman ja realistisemman kuvan psykologisista sopimuksista kuin
muuttuja-analyysi. Psykologiset sopimukset, jotka sisältävät useita
erilaisia ja tasapainoisia velvollisuuksia, ovat työntekijälle eduksi sekä
työhyvinvoinnin että työsuoriutumisen näkökulmasta. (Ruokolainen
ym. 2016.)

3.2 Psykologisen sopimuksen muodostuminen
Jo varhaiset kokemukset työnantajasta, alkaen rekrytointitilanteesta
ja jatkuen varsinaiseen työn tekemiseen, vaikuttavat psykologiseen
sopimukseen. Sosiaalisilla tapahtumilla, etenkin alkuperäisillä toimeksiannoilla esimiehille ja kollegoille, voi olla aikojen saatossa hyvin
merkittävä vaikutus niihin uskomuksiin, joita työntekijällä on työsuhteestaan. (Rousseau 2004, 124.) Parzefallin ja Hakasen (2010) mukaan kun yksilö ymmärtää psykologisen sopimuksensa täyttyneen, se
ymmärretään työnantajan toteuttamaksi työn edellytysten luomiseksi,
mikä edelleen vaikuttaa positiivisesti työhön sitoutumiseen, motivaatioon sekä edistää työntekijän työhyvinvointia ja terveyttä. (Parzefall
& Hakanen 2010, 17–18.)
Varsinkin asiantuntijoiden psykologinen sopimus saattaa saada alkunsa jo heidän koulutuksessaan ennen työelämään siirtymistä. Tästä
johtuen on vaikea tarkasti määrittää heidän psykologisen sopimuksensa syntyhetkeä. Organisaation sosiaalistamiskäytännöt ovat tärkeitä
psykologisen sopimuksen kehittymisessä. Asiantuntijoiden keskeisimpiä työpaikkaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat johtaminen,
johtamisympäristö, sosiaalinen tuki ja kehittymismahdollisuudet.
Vallitsevien ihmisten johtamisen (leadership) käytäntöjen tulee olla
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tarkoituksenmukaisia ja asioiden johtamisen (management) kannustavaa. Henkilöstöjohdon tulee johtamiskoulutuksen avulla varmistaa,
että johto tunnistaa vallitsevan johtamistyylin ja sen vaikutukset henkilöstöön. Useimmat tutkimukset osoittavat, että mitä osallistavampaa
johtaminen on, sitä paremmin se sopii asiantuntijoiden johtamiseen.
Henkilöstöjohto voi vaikuttaa työskentelyolosuhteisiin järjestämällä
asianmukaiset resurssit ja huolehtimalla molemminpuolisesta joustamisesta. Työyhteisön sosiaalinen ilmapiiri, yhteisöön kuulumisen tunne
ja keskinäinen avunanto ovat myös tärkeitä sitoutumiseen vaikuttavia
tekijöitä. Kehittymismahdollisuudet, uusien taitojen hankkimismahdollisuudet sekä mahdollisuudet urakehitykseen tai ylennysnäkymät
vaikuttavat myös sitoutumiseen. Yksilöillä tulisi olla mahdollisuus
rakentaa tai muotoilla työtehtäviään omien kykyjensä mukaisesti. Työn
tulisi mahdollistaa luovuuden ja kykyjen täysimittaisen käytön. Myös
työn ulkopuoliselle elämälle tulisi olla riittävästi aikaa. (George 2009,
29, 111–113.)
Psykologisten sopimusten osapuolilla on omat odotuksensa työsuhteen sisällöstä ja laadusta. Odotukset perustuvat toisen osapuolen
menneen käyttäytymisen tulkintaan, jonka perusteella pyritään rakentamaan mielikuva työsuhteen tulevaisuudesta. Osapuolten luottamusta
vahvistaa uskomus, että molemmat hyötyvät sopimuksen noudattamisesta. (Mustonen 2004, 88.) Kivistön (2000) mukaan työelämän muutosten myötä, turvattomuuden hallitsemiseksi, epävirallisenkin tason
sopimuksia joudutaan entistä useammin tunnustelemaan ja sovittamaan
uusiksi. Muodollisesti ja täsmällisesti sovittujen asioiden lisäksi syntyy
aina kirjoittamattomia, henkilökohtaisesti omaksuttuja sopimuksia.
Psykologinen sopimus täyttää muodollisen työsopimuksen aukkoja kolmella tavalla. Työntekijä arvioi sen avulla työntekijä-työnantajasuhteen
vastavuoroisia velvoitteita, omia vaikuttamismahdollisuuksiaan ja muovaa arviointien avulla omaa työkäyttäytymistään. Epävarmuus lievenee
ja työn hallinnan tunne lisääntyy. Kivistön mukaan työpsykologiassa
”työn hallinta” esitetään työssä jaksamista lähes taianomaisesti turvaavana seikkana. Kivistön mukaan laajoissa väestötasoisissa tutkimusaineistoissa hallintatekijät osoittautuvat erittäin merkittäviksi työterveyttä
edistäviksi muuttujiksi. Psykologisen sopimuksen käsite on hyvä arjen
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tilanteiden erittelijä. Työkäyttäytymiseen voivat joskus vaikuttaa huomattavasti ulkonaisesti pienet asiat, ja joskus taas ulkonaisesti suuret
asiat eivät tee työntekijään mitään vaikutusta. (Kivistö, S. 2000, 19.)
Organisaatiolla ei ole psykologista sopimusta, eikä se voi siitä neuvotella, vaan neuvottelun hoitavat sen edustajat, joita ovat esimerkiksi
rekrytoija, ylin johto, lähin esimies ja kollegat (Rousseau 2004,124).
On väitetty, että työntekijät eivät havaitse kenenkään tietyn henkilön
olevan organisaatio. Pikemminkin työntekijät katsovat tiettyjen tapahtumien, toimintatapojen tai kirjallisen dokumentaation edustavan
organisaatiota. Esimerkiksi organisaation voidaan tulkita olevan huomaavainen, lojaali, antelias ja niin edelleen, silloin kun työntekijä tulkitsee organisaation edustajien käyttäytymistä, kuin se olisi itse organisaation toteuttamaa. (Conway & Briner 2005, 32–33.) Työntekijälle
ja esimiehelle on merkityksellistä työssä tarvittavan vuorovaikutuksen
laatu sekä millaisen kompensaation työntekijä saa työstään. Nikolaoun
ym. (2007) mukaan kompensaatio ei ole ainoastaan palkkaa, vaan myös
työn motivaatiotekijöillä on merkitystä. Työn haastavuus, merkityksellisyys, luovuuden käytön mahdollisuus, urasuunnittelu ja kouluttautumisen mahdollisuudet muotoilevat psykologista sopimusta. Sopimukset kohdistuvat myös työn ulkoisiin ja normatiivisiin tekijöihin, kuten
terveyspalveluihin, työmäärän kohtuullisuuteen, eläkeohjelmiin ja
ympäristön turvallisuuteen. (Nikolaou ym. 2007.)
Herriot ym. (1997) ovat luoneet mallin psykologisen sopimuksen
solmimiselle (Kuvio 5). Malli on kuvaileva ja suuntaa antava. Organisaation osalta tarpeet perustuvat organisaation toimintaympäristöön
ja yksilöllä sosiaaliseen ympäristöön. Mallissa yksilön ja organisaation
on oltava ainakin osittain tietoisia tarpeistaan ja siitä, mitä heillä on
tarjottavaa toiselle osapuolelle. Ensimmäisessä vaiheessa molemmat
osapuolet pyrkivät ilmaisemaan tarpeensa ja etenkin sen, mitä heillä
on tarjottavana toiselle osapuolelle. Kun tietoa on kerätty riittävästi,
siirrytään varsinaisen sopimuksen neuvotteluun (vaihe 2). Neuvottelun tuloksena syntyy psykologinen sopimus. Kolmannessa vaiheessa
tarkkaillaan puolin ja toisin, täyttääkö sopimuskumppani odotukset
ja velvoitteet. Jos jompikumpi osapuoli kokee sopimuksen epäoikeudenmukaiseksi tai jos sopimusta rikotaan, voidaan käynnistää uudet
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neuvottelut. Neuvottelut voidaan käynnistää uudelleen myös silloin,
jos liiketoimintaympäristössä tai sosiaalisessa ympäristössä ilmenee
muutoksia, jotka vaikuttavat osapuolten tarpeisiin (vaihe 4), jolloin
palataan vaiheeseen 1. Toinen vaihtoehto on uudesta neuvotteluista
ja uudesta sopimuksesta kieltäytyminen ja organisaatiosta lähteminen.
(Herriot ym. 1997, 46–47.)
Toimintaympäristö

Organisaation
tarpeet ja
tarjoukset

Vaihe 1:
Tiedotus

Sosiaalinen
ympäristö

Yksilön
tarpeet ja
tarjoukset

Organisaation
tarjoukset

Vaihe 2:
Neuvottelu

Yksilön
tarjoukset

Organisaation
tarpeet muuttuneet?
Sopimus reilu?
Sopimus pidetty?

Vaihe 3:
Tarkkailu

Vaihe 4:
Uusi
neuvottelu tai
poistuminen

Yksilön tarpeet
muuttuneet?
Sopimus reilu?
Sopimus pidetty?

Kuvio 5 Psykologisen sopimuksen solmiminen (Herriot & Pemberton 1997,
46).

Psykologiset sopimukset sisältävät sekä henkilökohtaisia että yhteisöllisiä elementtejä. Henkilökohtaisia piirteitä ovat tutkineet muun muassa
Nikolaou ym. (2007) ja Bellou (2007). Belloun tutkimus vahvisti, että
henkilöt, jotka suhtautuvat luottamuksellisesti organisaation muutoksiin, olettavat psykologisen sopimuksensa uusiutuvan. Vastaavasti on
tärkeää, että organisaation edustajat varjelevat työntekijöitä muutoksen
negatiivisilta vaikutuksilta huolehtimalla heidän muutosvalmiudestaan.
(Bellou 2007.) Sopimusten henkilökohtainen luonne sai vahvistusta
Nikolaoun ym. (2007) tutkimuksessa, jossa yksilön persoonallisuuden
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tavat, että ekstroverteillä ja kunnianhimoisilla ihmisillä korostuvat
sopimusten sisäiset merkitykset. He hakeutuvat tehtäviin, joissa on
monipuolinen työnkuva, laajat osallistumismahdollisuudet ja vahva
autonomia. Henkilöillä, joilla on neuroottisia piirteitä, korostuvat
sopimusten ulkoiset ja normatiiviset tekijät. Täsmälliset palkkaukseen,
työsuhde-etuihin ja loma-aikoihin liittyvät normit rauhoittavat ahdistuksen ja epävarmuuden tunteita. (Nikolaou ym. 2007, 657–659.)
Rousseaun (2001) mukaan psykologisen sopimuksen dynamiikkaa ei voi ymmärtää perehtymättä sopimuksen muodostumiseen.
Tutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka edistävät
molemminpuolisuutta, sopimista ja lupausten täyttämistä yhtä paljon kuin haitallisiin tekijöihin, jotka saattavat aiheuttaa sopimuksen
rikkoutumisen. Lisäämällä ymmärrystä sopimuksen lähtökohdista ja
molemminpuolisuuden esteistä edistetään psykologisten sopimusten
molemminpuolisuutta. (Rousseau 2001.)
Tietointensiivisillä aloilla, kuten esimerkiksi luovassa työssä ja asiantuntijatehtävissä, tehtävät ovat aina tekijästään riippuvaista ja siten
yksilöllisiä. Kun työ on yksilöllistynyttä, myös vastuu työstä ja sen
jatkuvuudesta siirtyy yksilöille. Yksilöllistyminen ei sinänsä ole merkki
työn huonontumisesta, mutta se voi olla yksi osatekijä työn huonontumisessa. Työn riskien siirtyminen työntekijöiden kannettavaksi on
yksi tekijä työelämän epävarmuudessa. Kun työn jatkuvuus ei ole selvää, eivätkä työntekijät ole vakuuttuneita työnantajan sitoutumisesta
työntekijöihin, voi työntekijöiden organisaatiositoutuminen rapautua.
Organisaatioon sitoutuminen tietointensiivisillä aloilla on erityisen
tärkeää, koska työntekijät ja heidän osaamisensa ovat organisaation
tärkein voimavara ja pääoma. Työn varmuuden on havaittu olevan yksi
tärkeimmistä työssä viihtymistä lisäävistä tekijöistä. Työn epävarmuuden vaikutus psykologisiin sopimuksiin heijastuu organisaatiositoutumiseen. (Saari 2014, 20–22.)
Asiantuntijoilla (professional workers) saattaa olla samanaikaisesti
kaksi erityyppistä psykologista sopimusta, joista toinen on solmittu
työnantajan ja toinen profession kanssa. (George 2009, 11). Näin
sitoutumiselle on muodostunut kilpaileva sitoumus, josta halutaan
tietoisesti tai tiedostamatta pitää kiinni.
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3.3 Psykologisen sopimuksen muutokset
Psykologiset sopimukset muuttuvat jatkuvasti organisaatiossa tapahtuvien muutosten myötä. Organisaatiomuutoksen psykologista
ulottuvuutta tarkastelevassa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa on raportoitu muutoksen vaiheistamisen ja sopeutumista edistävien johtamiskeinojen hyödyllisyydestä. Viimeaikaisissa psykologista näkökulmaa
painottavissa tutkimuksissa on huomioitu muun muassa henkilökohtaisen muutosvalmiuden ja defenssien merkitys. Psykologinen sopimus
voidaan muodostaa uudelleen. Psykologisten sopimusten muutosten
tulisi olla mahdollista ilman, että suhde vahingoittuu merkittävästi.
Kyse on nimenomaan siitä, miten muutos tehdään eikä siitä, mitä muutetaan. Muutostilanteissa keskeistä on vuorovaikutus, luottamuksen
kasvattaminen sekä henkilöstön tukeminen henkilöstökoulutuksen
ja tiimityöskentelyn keinoin. Kehittääkseen uuden, menestyksekkään
sopimuksen, organisaation tulee omaksua selkeämpi sopimusprosessi ja
olla avoimempi. (Atkinson 2002, 16–22; Kets De Vries 2006; Senior,
Fearon, Mclaughlin & Manalsuren 2017.)
Kokemukset työnantajasta, alkaen rekrytointitilanteesta, ja jatkuen
varsinaiseen työn tekemiseen, vaikuttavat psykologiseen sopimukseen.
Myös työskentelyn aikana järjestettävät koulutus- ja kehittämistoimet
muodostavat käsityksen organisaatiosta ja muokkaavat psykologista sopimusta. Etenkin työnantajan järjestämän koulutuksen laatu vaikuttaa
siihen, uskovatko työntekijät annettuihin lupauksiin ja urakehitysmahdollisuuksiin. (Rousseau 2004, 124.) Kivistön mukaan värväytyminen
uuteen työhön on herkkä vaihe lupausten ja velvoitteiden tulkinnoille.
Myös paluu sairaus- tai vanhempainlomalta tai ulkomaankomennukselta ovat vaiheita, joissa kirjoittamattomia sopimuksia olisi hyödyllistä
koettaa tarkistaa muuttuneen tilanteen mukaisiksi. (Kivistö, S. 2000,
19.)
Psykologiset sopimukset ovat usein syntyessään epätäydellisiä, ja
niitä täytyy täydentää ajan kuluessa. Ajan myötä sopimusten tyhjien
aukkojen täyttäminen voi kuitenkin johtaa epäyhteneväisiin sopimuksiin, jossa osapuolten näkemykset eivät kohtaa. Tämä voidaan estää
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puolisuutta. (Rousseau 2004, 121–122.) Kivistön (2000) mukaan
psykologinen sopimus muuntuu iän ja työuran myötä ja vaatii uudistumista työsuhteen eri syistä johtuvien keskeytymisten yhteydessä.
(Kivistö, S. 2000, 19.)
Scheinin (1980) tutkimuksen mukaan psykologinen sopimus on
jatkuvaa suullista kaupankäyntiä ja neuvottelua, vaikkakaan Rousseaun (1989) mukaan neuvottelujen tarkasta sisällöstä ei ole tietoa
(ks.Conway & Briner 2005, 32). Jotta molemmilla osapuolilla olisi
samanlainen käsitys psykologisen sopimuksen sisällöstä, on tarpeen
tarkastella lähemmin uskomuksia, joita työntekijöillä ja työnantajalla
on, sekä niitä tiedon lähteitä, joita he käyttävät tulkitakseen työympäristöään. Lisätäkseen molemminpuolista ymmärrystä, johtajat voivat
haluta aloittaa työntekijöiden kanssa keskustelun, jossa käsitellään
uskomuksia ja näkökantoja, jotka muotoilevat molempien osapuolten
psykologisia sopimuksia. (Rousseau 2004, 123.)
Alasoinin (2006) mukaan työntekijöiden synkistyneet käsitykset
työnteon mielekkyyden muutoksesta eivät johdu siitä, että työpaikan
arjessa olisi tapahtunut negatiivisia muutoksia, vaan ne liittyvät huoleen uusien uhkaavaksi koettujen toimintamallien leviämisestä. Nämä
uudet toimintamallit uhkaavat vanhan paternalistisen psykologisen
sopimuksen perustaa. Paternalistinen psykologinen sopimus tarkoittaa, että hyvin tehty työ ja lojaalisuus työnantajalle palkitsevat myös
palkansaajaa lisääntyvän työnantajan taloudellisen menestymisen
suoman työpaikan pysyvyyden muodossa. Oman työpaikan taloudellinen vakaus on globalisaation ja verkostoitumisen myötä muuttunut
epävarmaksi. (Alasoini 2006, 50.)
Työntekijät muokkaavat omia psykologisia sopimuksiaan kolmella
tavalla: Ensinnäkin uraodotustensa näkökulmasta. Työntekijät tekevät
erilaisia sitoumuksia riippuen siitä, katsovatko he sopimuksensa pitkäaikaiseksi vai ikäänkuin astinlaudaksi parempaan työpaikkaan muualla.
Toiseksi persoonallisuus kiistatta vaikuttaa psykologiseen sopimukseen.
Työntekijät, jotka ovat hyvin herkkiä oikeudenmukaisuudesta, esimerkiksi palkkauksessa, solmivat transaktionaalisia sopimuksia. Sen sijaan
tunnolliset työntekijät, joilla on hyvä itsetunto, solmivat mieluummin
relationaalisia sopimuksia; osaksi siksi, että he käyttäytyvät tavalla, jota
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työnantaja arvostaa. Kolmanneksi työntekijät, jotka ovat neuvotelleet
erityisjärjestelyistä, joita ei sovelleta muihin työntekijöihin, uskovat,
että heillä on relationaalinen sopimus. Näin etenkin sellaisten kohdalla,
jotka ovat neuvotelleet itselleen erityisiä koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia. Tällaiset erityisjärjestelyt ovat merkityksellisempiä nykyisten
työntekijöiden kohdalla kuin rekrytointitilanteissa. Mikäli työntekijä
onnistuu neuvottelemaan tällaisia erityisjärjestelyjä, hän uskoo olevansa jollain lailla etuoikeutettu. (Rousseau 2004, 125.) Atkinson (2002)
on osoittanut tutkimuksessaan, että mikäli organisaatio epäonnistuu
urasuunnitelmien toteutuksessa, johtaa epäonnistuminen psykologisten sopimusten huonontumiseen ja motivaation laskuun (Atkinson
2002, 21).
Muutostilanteissa organisaatioissa on usein transaktionaalisia tai
ei takuuta -psykologisia sopimuksia – transaktionaaliset sopimukset
yleensä johtuvat epävarmuuden ilmapiiristä (Lee 2001, 4). Kehittääkseen uuden, menestyksekkään sopimuksen, organisaation tulee omaksua selkeämpi sopimusprosessi ja olla avoimempi. (Atkinson 2002,
16–22.)
Työntekijän ja työnantajan välinen sopimus siitä, mitä heiltä molemmilta odotetaan, on tärkeää työsuhteen onnistumiselle. On selvää,
että psykologinen sopimus säilyy, mikäli molemmat osapuolet ovat
samaa mieltä sopimusehdoista. Molemminpuolisuutta tulee kehittää.
(Rousseau 2004; Ruokolainen ym. 2016.) Työntekijän tyytyväisyys
ja työkäyttäytyminen ovat korkeammalla tasolla, mikäli työnantaja ja
työntekijä ovat samaa mieltä psykologisen sopimuksen tyypistä eli siitä,
onko sopimus esimerkiksi transaktionaalinen vai relationaalinen. Sekä
työnantaja että työntekijä molemmat uskovat, että he antavat enemmän
työsuhteelle kuin toinen osapuoli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että kumpikaan osapuoli katsoisi psykologisen sopimuksen rikkoutuneen. (Rousseau 2004, 123–124.)
Tilanteissa, joissa molemmat osapuolet katsovat uuden psykologisen
sopimuksen olevan luonteeltaan relationaalinen, ei työntekijällä ole
aikeita lähteä työpaikasta. Toiseksi vähiten lähtöaikeita on tilanteessa,
jossa työntekijä pitää sopimusta transaktionaalisena ja työnantaja relationaalisena. Kolmanneksi vähiten lähtöaikeita on tilanteissa, joissa
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molemmat osapuolet pitävät psykologista sopimusta transaktionaalisena. Tällaisessa tilanteessa työntekijät saavat sen, mitä odottavatkin, eikä
negatiivisia seurauksia ilmene. Eniten lähtöaikeita on tilanteissa, joissa
työntekijä katsoo sopimuksen olevan relationaalinen, ja työnantaja
pitää sopimusta transaktionaalisena. (Lee 2001, 5.)
Morrisonin ja Robinsonin (1997) tutkimus psykologisten sopimusten loukkauksista (breach) ja rikkomuksista (violation) on suosittu.
Loukkaus on yksilön olennainen kokemus loukkauksesta, joka ei
välttämättä vastaa todellisuutta. Tämä määritelmä erottaa koetut loukkaukset ja kongnitiivisen ajattelun tuloksena syntyneet lopulliset rikkomukset. Rikkomustilanteissa organisaatio on epäonnistunut yhden
tai useamman psykologisen sopimuksen osan toteuttamisessa suhteessa
työntekijän panokseen. Rikkomus on siten voimakas tunneperäinen
tila, joka johtuu uskomuksesta, että organisaatio on epäonnistunut
lupausten pitämisessä ja psykologisen sopimuksen ylläpitämisessä. Psykologisen sopimuksen rikkoutuminen on siis organisaation puolelta
tietoinen valinta, jolloin organisaatiolla ei ole mahdollisuutta tai halua
toteuttaa lupausta. Tämä voi johtua lupauksen katteettomuudesta,
muuttuneista olosuhteista tai esimerkiksi työntekijän toiminnasta.
(Morrison & Robinson 1997.) Rousseau (1989) kuvaa rikkomuksen
pettymyksen tunteeksi ja syvemmäksi psykologiseksi ahdistukseksi,
jolloin uhri kokee vihaa, kaunaa, epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä.
Morrison ja Robinson (1997) lisäävät tunnetiloiksi jopa nöyryytetyksi
ja petetyksi tulemisen kokemukset. On myös mahdollista, että asiantuntijat kokevat oman professionsa syypääksi psykologisen sopimuksensa loukkaamiseen. (George 2009, 21.)
Dulac, Coyle-Shapiro, Henderson ja Wayne (2008) raportoivat
esimiehen ja alaisen välisen vuorovaikutussuhteen ja sosiaalisen todellisuuden merkityksestä sopimuksen rikkoutumistilanteissa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu esimies-alaissuhteessa ja organisaatiolta
saatu tuki vaikuttivat oleellisesti työntekijän reagointiin sopimuksen
puutteellisuuteen. Vahvasti sitoutunut työntekijä perustelee itselleen
kognitiivisesti lupauksen rikkomisen eikä huomioi sopimuksen rikkoutumista. (Dulac ym. 2008, 1079–1098.) Conway, Guest ja Tenberth
sekä Guerrero ja Herrbach (2008) vahvistavat organisaatiolta saadun
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tuen vaikutuksen psykologisten sopimusten täyttymisen kokemukseen
ja työilmapiiriin. Psykologisten sopimusten rikkoutumiset vaikuttavat
vahvemmin ja pysyvämmin työhyvinvointiin ja organisaatioon sitoutumiseen kuin sopimusten täyttäminen (Conway ym. 2011, 267–276;
Guerrero ym. 2008). Psykologisten sopimusten rikkoontumisen ja
loukkaamisen neljä pääasiallisinta syytä ovat: 1. organisaatiosta peräisin olevat syyt, työsuhteen varmuus, muutosjohtaminen ja kollegat;
2. henkilöstöjohtaminen eli palkkaus, palkkiot ja eläke-edut, henkilöstökoulutus ja kehittymismahdollisuudet; 3. organisaation asiajohtaminen (management) eli työn laatuun, vastuisiin, palautteeseen
ja muutosjohtamiseen liittyvät syyt; 4. professioon liittyvät syyt, eli
työehtosopimukset ja muut ammattiin liittyvät edellytykset. (George
2009, 99–100.)
Teq, O’Donohue ja Grimmer (2009) puolestaan korostavat kulttuurin merkitystä yksilön relationaalisten tai transaktionaalisten psykologisten sopimusten rikkoutumistilanteissa. Yksilön kulttuuritaustalla
on merkitystä hänen omaksumaansa valtaetäisyyteen, joka vaikuttaa
käyttäytymiseen sopimuksen rikkoutumistilanteissa. Valtaetäisyyden
omaksumiseen vaikuttavat yksilön arvot, asenteet, uskomukset sekä
sosiaalisen ympäristön käyttäytymistavat ja perinteet. Yksilöt, jotka
ovat omaksuneet korkean valtaetäisyyden, hyväksyvät työpaikalla ilmenevän epätasa-arvoisen vallankäytön, resurssit ja palkkiot. He ovat
myöntyväisiä esimiestään kohtaan eivätkä avoimesti kyseenalaista päätöksentekoa. Sitä vastoin matalan valtaetäisyyden omaksuneet työntekijät tunnistavat herkästi epätasa-arvoisen kohtelun. (Teq 2009, 4.)
Paten, Graemen ja Stainesin (2000) mukaan psykologisen sopimuksen rikkomukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: 1) jakelurikkomukset, jolloin yksilö katsoo, että tärkeät saavutettavat edut, kuten taloudelliset palkkiot ja kannustimet, on jaettu epäoikeudenmukaisesti;
2) menettelyrikkomukset, jolloin yksilö havaitsee epäoikeudenmukaisia valintoja esimerkiksi nimityksissä ja ylennyksissä; 3) vuorovaikutusrikkomus, joka ilmenee esimiesten ja johdon epäoikeudenmukaisena
kohteluna yksilöä kohtaan (Pate ym. 2000, 484). Transaktionaalinen
sopimus voidaan nähdä loukatuksi jo yhden rikkomuksen perusteella,
kun relationaalisen sopimuksen rikkominen edellyttää pitkäaikaista
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ja jatkuvaa sopimuksen rikkomista. Tämä johtuu transaktionaalisen
sopimuksen selkeämmistä odotuksista. (DelCampo 2007, 439.) Kuittisen mukaan oikeudenmukainen kohtelu on keskeisin psykologisen
sopimuksen perusehto, sillä muuten luottamus on menetetty (Kuittinen 2007, 18). Kokemukset sopimuksen rikkomisesta ovat yhteydessä
matalaan organisaatioon sitoutumiseen ja luottamuspulaan, kun taas
kokemukset lupausten pitämisestä vähentävät psyykkistä ahdistuneisuutta (Grimmer & Oddy, 2007, 153–174; Rodwell & Ellershaw
2015). Rikkoutumiset vaikuttivat enemmän relationaalisen kuin transaktionaalisen psykologisen sopimuksen sitoutumiseen ja luottamukseen (Grimmer & Oddy, 2007, 153–174).
Stenvall ja Virtanen (2007) esittävät, että psykologisen sopimuksen
rikkominen on usein kielteiseksi koetun muutoksen taustalla. Työntekijät sitoutuvat ja odottavat psykologiselle sopimukselleen vastavuoroisuutta, ja jos näin ei tapahdu, työntekijät pettyvät ja reagoivat
tunneperäisesti. Henkilöstö saattaa myös olettaa johdon pitävän aina
heidän puoliaan ja käyttäytyy muutostilanteissa johdon näkemyksiin
nojautuen joustavasti. Mikäli muutoksessa johto sortuu sanelupolitiikkaan ja työntekijöiden näkemysten sivuuttamiseen, on seurauksena mahdollisesti motivaation romahtaminen. Muutosvastarinnan
käsittelemiseen on monenlaisia näkemyksiä. Muutosjohtajien tulisi
ennakkoon huomioida psykologinen sopimus muutostilanteessa. Muutoksissa usein työntekijöiden näkemys organisaation lojaalisuudesta
järkkyy. Uskotaan, ettei henkilöstön työtä arvosteta. Usein muutoksissa
selviytyminen vaatii työntekijöiltä joustamista ja ylimääräistä. Työnantajan vastinetta, mitä organisaation on mahdollista antaa ikään kuin
näiden työntekijöiden uhrautuneisuudesta, olisi mietittävä. (Stenvall
& Virtanen 2007, 102–103.)
Mikäli työnantaja- tai työntekijäosapuoli luulee, että toinen osapuoli on tahallisesti rikkonut psykologisen sopimuksen, aiheutuu siitä
melkoisesti toimintahäiriöitä työyhteisöön. Työntekijän puolelta epäily tahallisesta rikkomisesta aiheuttaa suuttumusta, irtisanoutumisen
tai yleensä huonompaa työkäyttäytymistä. Huonommin havaittava
muutos voi olla epäluottamus, vetäytyminen tai sabotointi. (Rousseau
2004, 124; George 2009, 101.) Tällaisissa tapauksissa relationaalinen
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psykologinen sopimus voi muuttua transaktionaaliseksi. (Rousseau
2004, 124). Usein yksilöt jopa takertuvat entiseen ja odottavat organisaation täyttävän entisen sopimuksen, jota ei oikeasti enää ole olemassa
(Atkinson 2002, 21). Saaren (2013, 104) mukaan se, että työntekijöiden ja työnantajapuolen käsitykset hyödyllisestä ja motivoivasta kehittymisestä ja kouluttautumisesta eivät aina kohtaa, eli työntekijä joutuu
kehittymään työnantajan ehdoilla, voidaan kokea myös psykologisen
sopimuksen rikkomisena.
Mikäli asiantuntijatehtävissä työskentelevät kokevat, että työnantaja
ei ole toteuttanut rekrytointivaiheessa lupaamaansa henkilöstökoulutusta lainkaan tai koulutus ei ole ollut luvatun kaltaista, aiheutuu
tästä psykologisen sopimuksen rikkoutuminen. Henkilöstökoulutus
on usein hyvin keskeinen osa asiantuntijoiden psykologista sopimusta,
koska heidän tehtävänsä edellyttävät pitkäkestoisia koulutusajanjaksoja. Muut keskeiset tekijät ovat palkka, ylennykset, työn luonne, työn
varmuus, palaute, muutosjohtaminen, vastuullisuus, kollegat ja edut.
(George 2009, 21.) Saaren (2013, 102) mukaan työnantajien olisi
pystyttävä tarjoamaan työntekijöilleen sellaisia kehittymis- ja oppimismahdollisuuksia, joista työntekijät kokevat olevan hyötyä joko nykyisissä työtehtävissä tai tulevaa urakehitystä silmällä pitäen.
Robinson (1996) on tutkimuksessaan havainnut, että psykologisten
sopimusten rikkoutuminen vaikuttaa työntekijöihin negatiivisesti kolmella tavalla: suorituksiin, käyttäytymiseen ja irtisanoutumisaikomuksiin. Tutkimus tehtiin vuosi sen jälkeen, kun psykologisen sopimuksen
rikkoutuminen oli tapahtunut. Tutkimuksessa havaittiin ensiksikin,
että rikkoutumisen vaikutus oli säilynyt ja toiseksi, että vaikka työntekijät vuoden kuluttua raportoivat palkankorotuksista, ylennyksistä ja
muista taloudellisten etujen saamisista, oli psykologisen sopimuksen
rikkoutuminen yhä vaikuttavampi tekijä työkäyttäytymiseen kuin
saadut edut. Tutkimuksen tärkein tulos olikin luottamuksen merkityksen korostumisella psykologisten sopimusten rikkoutumisen kokemukseen. Mikäli työntekijät olivat alun perin kokeneet työnantajansa
epäluotettavaksi, ei työnantajiin luotettu jatkossakaan ja psykologisen
sopimuksen rikkoutuminen oli todennäköistä. Vaihtoehtoinen selitys
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toi unohtamaan psykologisen sopimuksen rikkoutumisen. (Robinson
1996, 592–593.) Nuoret akateemiset odottavat uransa alussa ammatillista tukea, akateemista ilmapiiriä, palkkiojärjestelmää ja tukipalveluresursseja. Mikäli työnantajan tarjoamista työsuhteen eduista ja ehdoista
sekä vastaavasti työntekijän odotuksista ei puhuta ääneen, saattavat
ääneen lausumattomat odotukset olla merkittävä tekijä lopullisessa
lähtöpäätöksessä. (O’Meara, Bennett & Neihaus 2016.)
Epävarmuutta aiheuttavat muutostilanteet ovat yleisin psykologisten
sopimusten rikkoutumisten ja loukkaamisten aiheuttaja. Organisaatioiden sisäiset ja ulkopuoliset muutokset muokkaavat organisaatioiden
luonnetta ja siitä johtuen myös suhteita työntekijöihin (Atkinson
2002, 14). Globalisaation, sopeuttamisten ja lakkauttamisten vuoksi
psykologiset sopimukset muodostuvat aiempaa tärkeämmiksi nykyaikaisissa työsuhteissa. Organisaatioissa, joissa on ollut pakko tehdä
nopeita ja alituisia muutoksia, on jouduttu muuttamaan työsuhteita
ja psykologisia sopimuksia, jotka niitä määrittelevät. Toiminnan
lisääntyvät vaatimukset edellyttävät psykologisia sopimuksia, jotka
tasapainottavat ja liittävät yhteen yksilöiden ja organisaation edut.
Muutokset organisaatioissa lisäävät psykologisen sopimuksen rikkomisen todennäköisyyttä. Muutostilanteissa psykologisen sopimuksen
väärinymmärryksen riskit kasvavat. Tällöin havaitaan rikkomuksia,
vaikkei sellaista todellisuudessa olekaan tapahtunut. (Robinson 1996,
574.) Psykologisten sopimusten rikkoutumiset lisäävät irtisanoutumisia, aiheuttavat tehtävien laiminlyöntejä ja haluttomuutta puolustaa
organisaatiota ulkopuolisia uhkia vastaan. Psykologisten sopimusten
rikkoutumiset ovat tästä syystä vahingollisia myös työnantajalle.
Työntekijät, jotka ovat kokeneet suuria organisaatiomuutoksia, työntekijöiden irtisanomisia, uudelleenjärjestelyjä tai fuusioita, raportoivat
psykologisten sopimusten rikkoutumisista ja loukkauksista. Tapahtuneiden irtisanomisten jälkeen organisaation palvelukseen jääneiden
sitoutuneisuudessa ja lojaalisuudessa työnantajaa kohtaan on havaittu
heikkenemistä, tilanteessa jolloin organisaatio tarvitsisi työntekijöidensä joustavuutta ja lisäpanostuksia. (Turnley & Feldman 1999,
503.) Epävarmuus työsuhteen jatkumisesta aiheuttaa psykologisen sopimuksen rikkoontumisia ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Työn112 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

tekijät kokevat olevansa arvottomia työyhteisössään. (Piccoli, Witte &
Reisel 2017.) Mikäli johto sortuu muutostilanteissa sanelupolitiikkaan
ja työntekijöiden näkemysten sivuuttamiseen, seurauksena saattaa olla
motivaation romahtaminen (Stenvall & Virtanen 2007, 102). Psykologisten sopimusten rikkoutumistilanteissa on kysymys organisaatioiden
lähtökohdista tapahtuneiden muutosten epäonnistuneesta viestinnästä
(Atkinson 2002, 22).
Psykologisen sopimuksen rikkoutuminen voi ilmetä kolmella
tavalla: epäoikeudenmukaisina menettelytapoina, epäoikeudenmukaisena negatiivisena vuorovaikutuksena ja poikkeavana työkäyttäytymisenä. Poikkeavaa työkäyttäytymistä ilmeni eniten sopimusten
rikkoutumistilanteissa, joissa oli koettu epäoikeudenmukaisuutta sekä
menettelytavoissa että vuorovaikutuksessa. (Kickul 2001.) Psykologisten sopimusten rikkoutumiset ja niiden negatiiviset vaikutukset ovat
yleisiä niin kauan, kuin globalisoituminen, rakennemuutokset ja henkilöstön vähentämiset jatkuvat. Psykologisten sopimusten rikkoutumisen todennäköisyyttä ja sen negatiivisia vaikutuksia voidaan hyvittää,
mikäli työntekijöiden luottamus työnantajaan pysyy korkeana. Organisaatioiden johdon tulisi pohtia, kuinka johtaa muutoksia siten, että
työntekijöiden luottamuksen tunne säilyy. Luottamuksen säilymisellä
voidaan välttää negatiivisia psykologisten sopimusten rikkoutumisen
vaikutuksia. (Robinson 1996, 596–597.) Työnantajan edustajat voivat
auttaa työntekijöitään ymmärtämään hankaliksi koettuja tapahtumia
ja näin ehkäistä psykologisten sopimusten rikkoutumisia (Parzefall
& Coyle-Shapiro 2011). Organisaatiot voivat kehittää olosuhteet,
joissa rohkaistaan korjaamaan psykologisia sopimuksia ja ehkäisemään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi irtisanoutumisia. Näitä myönteisiä olosuhteita voisivat olla työntekijöitä tukeva
ilmapiiri, jossa voisi olla tiettyyn rajaan saakka toimintavapautta. Myös
työntekijöiden näkemysten, tulevaisuuden odotusten ymmärtäminen,
vaihtoehtojen tarjoaminen tai erilaisten positiivisten näkökulmien
avaaminen voisivat olla hyödyllisiä. (Bankins 2015.)
Kivistön (2000) mukaan kirjoittamattomalle henkilökohtaisen
tason sopimukselle on vaikea löytää toimivaa valitus- ja oikaisumenettelyä. Loukkausten tunne kasaantuu ikäväksi pohjavireeksi. Pahim3 Psykologiset sopimukset ja akateeminen johtaminen | 113

millaan se voi kasautua purkamattomien traumaattisten tapahtumien
kuormaksi ja muuttaa työkäyttäytymistä kielteiseen suuntaan. Työtyytyväisyys voi heiketä. Luottamukseen pohjautuvasta neuvottelu- ja
sopimusväljyydestä tulee kirjaimellisen tarkkaa kaupankäyntiä. Tilanteen onnistunutta purkamista voi nimittää psykologisen sopimuksen
uudistamiseksi. (Kivistö, S. 2000, 19.)
Psykologisten sopimusten transaktionaalisella tai relationaalisella
luonteella on merkitystä työsuhteen jatkamisessa. Kun työntekijä
päättää jäädä työnantajansa palvelukseen, on tärkeää, että työntekijä
päättää tehdä niin oikeanlaisista syistä sekä oikeanlaisella asenteella
ja käyttäytymisellä. Jäämispäätös, joka pohjautuu turhautumiseen ja
antipatioihin, ei ole kestävä. Siksi jäämispäätöksen tulisi myös sitouttaa
työntekijä tavalla, joka johtaa positiiviseen, aikaansaavaan asenteeseen
ja käyttäytymiseen työsuhteen aikana. (Lee 2001, 2.)

3.4 Psykologiset sopimukset akateemisen
keskijohdon työssä
3.4.1 Akateeminen professio ja sen kehitys

Yliopistot organisaatioina ja kulttuureina eroavat oleellisesti muista
julkisista organisaatioista. Yliopistolla ja yliopistokulttuurilla on pitkä
historia, ja yksi osa yliopistotoiminnan ja -kulttuurin erityispiirteistä on
akateeminen professio. Profession eli ammatin tai ammattikunnan tunnusmerkkinä voidaan pitää muodollisen koulutuksen kautta hankittua
ja tunnustettua asiantuntemusta. Professioon liittyvä erityisosaaminen
puolestaan takaa haltijalleen tietynlaisen valta-aseman ja riippumattomuuden. (Larson 1990.)
Akateemisen profession kansainväliset määrittelyt viittaavat tieteellisen työn tekijöihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa. Oman värinsä tuovat kansalliset määrittelyt, joissa esimerkiksi Suomessa eniten
keskustelua herättävä valinta lienee ammattikorkeakoulujen lukeminen
osaksi professiota. Ratkaisu on poikkeuksellinen, sillä tohtorintutkinnon anto-oikeutta on pidetty akateemisen profession instituutio-ulottuvuuden rajaajana. (Virtanen 1999.) Pekkolan (2014) mukaan am114 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

mattikorkeakoulujen henkilöstöä ei ole tarkoituksenmukaista mieltää
akateemisen profession jäseniksi, sillä heillä ei ole mahdollisuutta osallistua profession sisäisen toiminnan arviointiin, rekrytointiin ja koulutukseen. Vielä 1990-luvun alussa ammattikorkeakoulujen henkilöstöä
ei Suomessa mielletty akateemiseksi henkilöstöksi eikä siten luettu
akateemiseen professioon. Sen sijaan kansainvälisissä luokitteluissa osa
opistoasteesta luokiteltiin korkea-asteeseen kuuluvaksi. (Pekkola 2014,
41, 119–120). Vuonna 2001 Ilkka Ruostetsaari (2001, 344) ei lukenut
ammattikorkeakouluja eliittirakenteeseen kuuluviksi instituutioiksi
Donald Lightin (1974) professioteoreettinen akateemisen profession määritelmä antaa hyvän lähtökohdan akateemisen profession
määrittelylle. Lightin mukaan akateemisella kentällä toimii kolme eri
työntekijäryhmää, joista kahdella on professiolle tyypillisiä piirteitä: Akateemiseen henkilöstöön (faculty) kuuluvat ovat yliopistoissa
työ- tai virkasuhteessa akateemisissa tehtävissä olevia työntekijöitä.
Tieteellinen professio (scholarly profession) on tieteellisen työskentelyn ammattilaisten ryhmä, jonka keskeisin tehtävä on uuden tiedon
tuottaminen ja tieteen edistäminen. Akateeminen professio (academic
profession) muodostuu henkilöistä, jotka kuuluvat sekä tieteelliseen
professioon että akateemiseen henkilöstöön. Akateemisen henkilöstön
ja akateemisen profession voi Lightin mukaan erottaa toisistaan niiden
toiminnallisten ominaisuuksien perusteella. Hän tiivistää professiolle
ominaiset piirteet viiteen vaatimukseen. Professio rekrytoi ja kouluttaa
uudet profession jäsenet niin kuin se parhaaksi katsoo; päättää kuka
on pätevä; on vastuussa professionaalisen työn laadun sääntelystä; on
yhteiskunnallisesti arvostettu sekä perustuu mutkikkaalle ja erityisosaamista vaativalle tiedolle. (Aarrevaara & Pekkola 2010, 15–16; George
2009, 36–37; Light 1974; Pekkola 2009, 275.)
Akateeminen professio muodostaa korkeakouluissa vahvan yhteisön, joka vaikuttaa keskeisesti rekrytointeihin akateemisiin tehtäviin
ja niihin valittavien kouluttamiseen, arvioi jäsentensä kelpoisuutta,
on vastuussa työn laadusta, nauttii korkeasta arvostuksesta ja perustaa
toimintansa monimutkaiseen tiedon järjestykseen. Suomessa akateeminen ura on ollut varsin yhdenmukainen, ja akateemisissa tehtävissä
työskentely on edellyttänyt pääsääntöisesti työskentelyä eri ura-askel3 Psykologiset sopimukset ja akateeminen johtaminen | 115

milla. Virantäytöissä tutkimuksen ja opetuksen meriittien hallitseva
asema on rajoittanut liikkumista yliopistojen ja yhteiskunnan muiden
alojen tehtävien välillä. Yliopistojen tehtävät eivät vastavuoroisesti aina
pätevöitä muiden alojen tehtäviin. Akateemisella professiolla on tämän
vuoksi itseään täydentävän instituution piirteitä, mikä toisaalta on
yleisemminkin professioiden ominaisuus. (Aarrevaara & Pekkola 2010,
11–12; Pekkola 2009, 268–269; 2014, 120; Kuoppala, Pekkola & Lätti
2012, 13.)
Suomen yliopistoissa akateemisen profession ja akateemisen henkilöstön raja on häilyvä. Professioasemassa ovat ainoastaan professorit.
Tohtorin tutkinto luo vaikutusmahdollisuuksia professionaalisen työn
muokkaamiseen, osallisuutta akateemisten toimintatapojen muokkaamiseen sekä vertaisarviointeihin ja pätevyyden arviointiin. (Pekkola
2009, 282.) Professioiden organisatoriseen todellisuuteen on alettu
kiinnittää kasvavaa huomiota 1990- ja 2000-luvuilla. Akateemisen työn
tekemiselle luo puitteet yliopisto. Yliopisto-organisaatioissa keskeisimmät intressiristiriidat ilmenevät rajanveto- ja työnjako-ongelmina
profession jäsenten ja sen liepeillä toimivien henkilöstöryhmien välillä. Työsuhteet, työnkuvaukset, meritoitumiskriteerit, organisaation
hallinnolliset rakenteet ja rahoitusympäristö säätelevät muodollisesti
näitä suhteita. Toinen keskeinen jännite syntyy akateemisen profession
ja organisaation johdon välille. (Pekkola 2014, 113–114.)
Yliopistoissa akateemisen profession merkitys korostuu tieteen ja
opetuksen laadunhallinnassa ja välillisesti korkeakoulujen arviointineuvoston kautta. Yliopisto on riippuvainen akateemisen profession
tuottamasta työvoimasta varsinaisten tehtäviensä ja hallintafunktionsa
toteuttamisessa. Suomen Akatemian rahoituksen suuntaamisessa on
akateemisella professiolla keskeinen asema. Akateeminen professio onkin syytä nähdä yliopiston ohjausvoimana, eikä rinnastaa sitä tieteeseen
tai yliopistoon, jotka ovat akateemisen profession toimintakenttiä.
Akateemisen profession toimintakenttiä ovat yliopisto-organisaatio,
valtio ja yleisen mielipiteen muodostamisen ei-valtiolliset foorumit.
Toimintakentistä keskeisin on valtion sektoripolitiikan muodostama
toimintakenttä. Mannermaisissa järjestelmissä valtio määrittelee
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rien kautta. Näin akateemisella professiolla voidaan ajatella olevan
valtiollinen ja tieteellinen altruistinen tehtävä oikeudenmukaisuuden,
tasa-arvoisuuden ja sivistyksellisten oikeuksien ajajana. (Pekkola 2014,
106,112–113.)
Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007–2008 toteutetussa CAP (Changing Academic Profession) -tutkimuksessa ilmeni, että
27 prosenttia nuoremmista akateemisista ei aktiivisesti osallistu opetustyöhön ja senioreista vain kolmella prosentilla ei ole opetustehtäviä.
Noin 79 prosenttia yliopistoissa työskentelevistä akateemisen profession
edustajista kertoo olevansa enemmän kiinnostuneita tutkimuksesta kuin
opetuksesta ja yli kaksi kolmasosaa kertoo olevansa tyytyväisiä työhönsä
(Aarrevaara ym. 2011, 249). Akateeminen professio on ainutlaatuinen,
koska se kouluttaa ja valtuuttaa muut professiot (Enders 2006; Pekkola
2009, 271). Kuten organisaatioille, myös professioille on tärkeää niiden
lainmukaisuus. Organisaatioiden toiminta on oltava sosiaalisesti hyväksyttävissä, koska ne käyttävät ympäristönsä resursseja, jotka voidaan
kohdentaa myös toisaalle. (Pekkola 2009, 271.)
The Magna Charta of European Universities on eurooppalaisia yliopistoja edustavien rehtoreiden vuonna 1988 allekirjoittama asiakirja.
Asiakirjan taustalla on vahva eurooppalainen ajattelu yliopistoista
julkista tehtävää hoitavina instituutioina, joiden tarkoitus on palvella
yleistä hyvää. Magna Chartan lähtökohta korkeakoulujärjestelmien
kehittämiseksi pyrkii yliopistojen autonomian turvaamiseen, liittää
tutkimuksen ja opetuksen kiinteästi yhteen, turvaa koulutuksen ja tutkimuksen vapauden sekä vaalii eurooppalaista humanistista perintöä.
Nämä periaatteet tukevat perinteisen akateemisen profession määritelmää, jossa tutkimus ja opetus ovat erottamattomia. Yliopistoille on
keskeisintä tutkimuksen vapaus, mikä näkyy vapautena valita aiheet,
teoriat, menetelmät ja julkaisukanavat. Näiden periaatteiden toteutuminen on Suomessa koettu tärkeäksi, jopa keskeiseksi, akateemisen
profession toimintaedellytyksiä turvaavaksi tekijäksi. (Aarrevaara &
Pekkola 2010, 10.) Akateeminen professio voidaan määritellä arvoyhteisönä, jossa akateeminen vapaus on sitä keskeisimmin yhdistävä arvo
(Kogan 2007; Summa & Virtanen 1998; Pekkola 2009). Akateeminen
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koulututkijat ja korkeakoulupolitiikassa aktiivisesti vaikuttavat tutkijat
eivät välttämättä kuitenkaan halua korostaa. Professiotutkimuksen
näkökulmasta akateeminen vapaus on ensisijaisesti väline suojella yksittäisen profession edustajan itsemääräämisoikeutta ja akateemisen profession autonomiaa ulkopuoliselta arvioinnilta ja ulottaa akateemisen
profession hallitsema tiedollinen kenttä kattamaan myös sen rahoitusta
ja ohjausta. (Pekkola 2014, 79, 81.)
Akateemisen profession merkitys yhteiskunnassa tiedon tuottajana
ja levittäjänä on korostunut 2000-luvun aikana, mutta akateemisen
profession asemaan vaikuttavat muun muassa valtion roolin muutos ja
korkeakoulutuksen talouteen ja rahoitukseen liittyvät tekijät sekä laajemmin kansainväliseen talouteen liittyvät epävarmuustekijät. Alakohtaisesti on merkittäviä eroja siinä, millä keinoin akateemisen vapauden
edellytykset kyetään turvaamaan. Eri alojen opetuksen, tutkimuksen
ja palvelutehtävän painotukset voivat olla erilaisia, ja tasapaino näiden
tehtävien välillä voi tarkoittaa jonkun osa-alueen laiminlyömistä. Näin
erityisesti silloin, jos perustehtävien hoitoon liittyy akateemisen yhteisön hallinnollisia velvoitteita. Akateemiselle professiolle tyypillisten
töiden itsenäisyys on korkea, ja siihen sisältyy mahdollisuus tehdä itsenäisesti valintoja työn sisältöön. Tulosvastuu, kokonaistyöaika ja työajan seuranta on koettu akateemisen vapauden rajoitteiksi, vaikka ne
ovat työtä ja henkilöstöresursseja määrittäviä välttämättömiä elementtejä. Juuri määräaikaiset tehtävät ohjaavat erikoistumiseen perinteisen
laaja-alaisen akateemisen työn sijaan. Erikoistutaan opetukseen, tutkimukseen tai yliopistojen sosiaalista vaikuttavuutta edistäviin tehtäviin.
(Aarrevaara & Pekkola 2010, 12–13.)
Isossa-Britanniassa, Norjassa, Italiassa, Saksassa ja Suomessa toteutettu tutkimus osoittaa akateemisen vapauden tapahtumapaikan
muuttuneen. Akateemisen profession vaikutusvalta on ensisijaisesti
yksikkötasolla; instituutiotason päätöksentekoon sillä ei ole vastuuta
tai mahdollisuutta osallistua. (Aarrevaara 2010.) Oman yliopiston hallintokulttuuria ei koeta avoimeksi, demokraattiseksi eikä toimivaksi.
Kaikkein huonoimmin ollaan perillä oman yliopiston keskushallinnon
päätöksistä ja suunnitelmista. (Aarrevaara & Pekkola 2010, 102; Rinne
ym. 2012, 214.)
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Eurooppalaisten korkeakoulujen mittavat muutokset ovat monitahoisia ja toisiinsa liittyviä vaikuttaen laajalti akateemiseen professioon.
Muutokset liittyvät koulutusmarkkinoihin, yksityistämiseen ja kilpailtuun julkiseen rahoitukseen. Oleellisia kysymyksiä ovat myös tutkimuksen ja opetuksen ristiriitaiset vaatimukset ja jakautuminen eurooppalaisten yliopistojen kesken sekä akateemiseen henkilöstöön ja muuttuviin
organisaatioihin liittyvät seikat. Vaikeudet näyttävät lisääntyneen juuri
akateemiseen professioon liittyvissä kysymyksissä. (Fumasoli, Goastellec & Kehm 2015, 210–214¸ Kwiek 2012.) Bolognan prosessin myötä
sekä opetuksen että tutkimuksen laatu- ja määrälliset tavoitteet ovat
korostuneet ja määrän korostumisen pelätään uhkaavan laatua. Tutkimustyössä laatukriteerit ovat jo lähtökohtaisesti sisäänrakennettuja.
Hallinnolliset velvoitteet ovat lisänneet erityisesti professorikunnan
työtaakkaa. Opetustehtäviä koetaan olevan liikaa, eikä tutkimukselle
ole riittävästi aikaa tuloksellisuuspaineiden lisäännyttyä. (Fumasoli ym.
2015, 210–214; Moraru ym. 2015, 160–163.) Akateemisen profession
yhteiskunnallinen merkitys on heikentynyt. Sillä ei enää ole entisen
kaltaisia professiolle tyypillisiä tehtäviä tai erityistaitoja, organisaation
suojaa, valtaa, koulutus- ja palveluasemaa, autonomiaa, saatikka oppineisuuden vartijan asemaa. Yleensäkin akateemisen profession aseman
heikentyminen johtuu osaltaan korkeakoulutuksen aseman heikentymisestä yhteiskunnassa. (Fumasoli ym. 2015, 210–214; Shattock 2014.)
Professoreiden johtama kollegiaalinen yliopisto on muuttumassa
erilaisten ulkopuolisten ja sisäisten toimijoiden yhteisöksi. Instituutio-, tiedekunta- ja yksikkötason johtajat koordinoivat strategioita ja
vaikuttavat resurssipäätöksiin. Samalla professorin asemaa on entistä
vaikeampi saavuttaa ja tilalle luodaan uusia johtamispositioita. Kilpailu
muuttuu näkyvämmäksi yliopistojen ja tutkijoiden kesken sekä kansainvälisesti, mikä aiheuttaa kompleksisuutta ja odottamattomia ilmenemismuotoja. Yliopistojen autonomia määritellään uudelleen, minkä
seurauksena akateemisen vapauden koetaan institutionaalistuneen sekä
vaikuttavan akateemisiin asemiin, vuorovaikutukseen, sääntelyyn ja
taloudellisiin resursseihin. (Fumasoli ym. 2015, 204–205.)
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fessoraatin merkitys akateemisen profession aseman saavuttamiselle on
pienenemässä. Lisääntyvä kilpailu, suorituspaineet, työsuhteiden epävarmuus ja rahoituslähteiden kirjavuus ovat aiheuttaneet lisääntyneitä,
lyhytaikaisia, yhden joko koulutus- tai tutkimustehtävän työsuhteita
samalla, kun pysyvissä tehtävissä työskentelevien tehtävien kirjo on laajentunut. Tilanteet, joissa tohtorikoulutettavat, väitelleet ja rekrytoijat
ovat alisteisia professoreille ja oppituoleille, ovat häviämässä. Euroopassa uudistukset ovat aiheuttaneet varhaisempaa akateemisten itsenäistymistä. Urapolut, palvelussuhteet ja työolosuhteet ovat muuttumassa
aiheuttaen uudenlaista työnjakoa ja epävarmuutta akateemiseen työhön. Tenure track -ohjelmat viitoittavat urapolkuja akateemisen profession asemaan. Lisääntyvä kansainvälisyys aiheuttaa korkeakouluihin
kompleksisuutta enemmän kuin koskaan aiemmin. Uusien tehtävien
professionaalisuuden vaatimukset ovat myös kasvaneet. Opettaako työ
tekijäänsä, vai järjestetäänkö uusiin tehtäviin koulutusta? Joka tapauksessa akateemisten tulee nykyisin hallita laajempi kirjo tehtäviä kuin 10
tai 15 vuotta sitten. (Fumasoli ym. 2015, 211–213.)
3.4.2 Keskijohdon professio

Esimiehet tai keskijohto eivät ole tyypillisesti olleet organisaatiomuutoksia koskevien tutkimusten kohteena. Tutkimuksissa kiinnostus
on yleensä kohdistunut ylimpään johtoon eli niihin, joilla on ajateltu
olevan eniten valtaa (Balogun & Johnson 2004; Nyholm 2008, 66).
Davisin ym. (2016) mukaan keskijohto määritellään johtajiksi, jotka
huolehtivat horisontaalisesti samalla tasolla olevien työtehtävien
sujuvuudesta, mutta eivät ole vastuussa koko organisaation työn sujuvuudesta (Davis, Jansen van Rensburg & Venter 2016). Keskijohtoa
voidaan kuitenkin pitää eräänlaisena organisaatioiden tukirankana,
joka hierarkkisen organisaatiomallin mukaisesti tarkasteltuna sijoittuu
strategisten päätöstentekijöiden ja muun henkilöstön väliin. Keskijohto on ylimmän johdon visioiden ja käytännön todellisuuden välisten
ristiriitojen ratkaisija, ja merkitykselliseksi tehtäväksi muotoutuu
uuden tiedon horisontaalinen ja vertikaalinen levittäminen organisaatioon sekä organisaation yhteistyökumppaneille. Keskijohtaja ei
ole ainoastaan linkki päätöksenteon ketjussa, vaan keskijohto kykenee
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huolehtimaan siitä, että tietoon ja asemaan perustuva valta yhdistyvät
päätöksenteon prosessissa. Keskijohdon rooli saattaa korostua sitä
mukaa, mitä informaatio- ja palveluorientoituneemmaksi yhteiskunta
muuttuu. (Grove 1985, 7–8.)
Pääsääntönä on, että hierarkian yläpäässä johtaminen on strategista
johtamista ja suuriin linjoihin keskittyvää, kun vastaavasti hierarkian
alatasoilla korostuvat operationaalisen toiminnan johtaminen ja toiminnan edellytysten turvaaminen. Keskijohto toimii näiden tasojen,
ylimmän ja operationaalisen tason linkittäjänä ja yhdistäjänä. Esimerkiksi ylimmän johdon ja keskijohdon yhteinen ymmärrys strategisista
tavoitteista mahdollistaa strategian käytäntöön viemisen ja parantaa
organisaation tuottavuutta. Ylimmällä johdolla tulee olla strateginen
päämäärä, ja keskijohdon tulisi aktiivisesti edistää strategian toteutumista. Keskijohdon ammattitaito ilmeneekin juuri organisaation kokonaisuuden ja käytännön tason toiminnan ymmärtämisenä. (Balogun
ym. 2004; Juuti, Rannikko & Saarikoski 2004; Juuti & Luoma 2013;
Sanders 2011; Virtanen & Stenvall 2010, 2011; Strandman 2009,
Sädevirta 2004.) Strategian laadintaan osallistuminen parantaa keskijohtajien toimintakykyä organisaatiossa (Davis ym. 2016; Wooldridge
& Floyd 1990).
Strategian uudistaminen sisältää kolme vaihetta: kompetenssien
määrittelyn, käyttöönoton ja muuntamisen. Kussakin vaiheessa
ylimmän johdon, keskijohdon ja lähiesimiestason roolit ovat erilaisia
ajallisesti, tiedon tarpeiden ja ydinarvojen näkökulmasta. Floyd ja Lane
(2000) esittävät tiivistetysti keskeiset ylimmän johdon, keskijohdon ja
lähijohdon strategisen uudistajan muutostilanteen tehtävät: Ylimmän
johdon keskeisin tehtävä on päätöksenteko. Keskijohdon tehtävänä on
lähijohdon ja ylimmän johdon välisen tiedonkulun vahvistaminen, helpottaminen, yhdistäminen ja toteuttaminen. Lähijohdon tehtävänä on
reagoida tuotannosta ja markkinoilta tulevaan tietoon. (Floyd & Lane
2000.) Kun keskijohtajille annetaan todelliset mahdollisuudet toimia
strategian toteuttajina, heistä muotoutuu strategiatyön merkittävä
resurssi. Keskijohtajien näkökulma osana strategiatyön rooleja onkin
tärkeää huomioida keskusteltaessa strategian toteuttamisesta. (Mantere
2008.) Keskijohto edustaa organisaation ydinarvoja, ja he voivat toimia
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merkittävinä uutta luovina innovaattoreina organisaatioissaan (Clegg
& McAuley 2005). Keskijohtajat sovittelevat, johtavat organisaatiossa
ylöspäin, horisontaalisesti ja alaspäin kolmella tavalla: vahvistamalla,
irtisanoutumalla ja uudelleen suuntaamalla laatimansa suunnitelmat.
Kukin suunnitelma edustaa erilaista muutoksentekotapaa ja arjen toimintaa. (Kras, Rudes & Taxman 2015.)
Keskijohto on dynaamisessa avaintoimijan roolissa organisaation kehittämisessä. He pystyvät ryhmien vetäjinä vaikuttamaan muutosprosessin ja organisaation keskeiseen tasoon eli ryhmätasoon. Keskijohdon
tehtävänä on muuttaa muiden hämmennys ja muutosvastarinta tarkoitukselliseksi uuden oppimiseksi. He toimivat ylemmän johtotason ja
alemman tason välisenä siltana muuntaen ylemmän johdon visiot ja
ideat realistiksi ja toteuttamiskelpoisiksi suunnitelmiksi. Keskijohto
taiteilee kysymysten ”mitä tulisi olla” ja ”mitä on” välillä. Keskijohdon
tehtävänä on juurruttaa visio, tulevaisuudenkuva ja antaa viitteitä siitä,
miksi ihmisten tulisi ponnistella tuon vision toteuttamiseksi. (Furnham
2002; Kotter 1996, 60; Nonaka & Takeuchi 1995, 15.) Muutostilanteissa keskijohtajilta edellytetään kykyä toimia henkilöstön ja johdon
välissä ja näin varmistaa muutoksen tavoitteiden mukainen toiminta
tilanteessa, jossa on erilaisia ristiriitaisia intressejä. (Balogun ym. 2004;
Stenvall, Majoinen, Syväjärvi, Vakkala & Selin 2007, 64.) Keskijohdon
tehtävänä on nimenomaan juurruttaa henkilöstön mieliin muutoksen
välttämättömyys, mikäli ylin johto ei riittävästi ota roolia ihmisten
johtamisessa (Balogun ym. 2004; Kotter 1996). Muutoksessa tarvitaan
tasapainoista sekä asioiden että ihmisten johtamistaitoa, muuten johtamishankkeet epäonnistuvat (Kotter 1996, 42–52).
Keskijohtajien rooli muutoksen edistäjänä muotoutuu entistä
merkittävämmäksi, kun organisaatiot muuttuvat kompleksisemmiksi,
vaikka ylin johto olisikin määritellyt strategisen suunnan. Keskijohtajat
joutuvat kaksoisrooliin, sekä muutoksen vastaanottajiksi että toteuttajiksi tilanteessa, jossa heillä ei ole ollut mahdollisuuksia osallistua
muutoksen suunnitteluun tai päätöksentekoon. Tilanteissa, jolloin
muutoksen toteutuksen etukäteissuunnittelu on puutteellista, joutuvat
keskijohtajat sekä suunnittelemaan muutoksen että pitämään huolen arkityön sujumisesta. Lopulta muutoksen tekevät niiden kohteena olevat
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ihmiset. He määrittelevät sosiaalisen vuorovaikutuksensa perusteella
muutoksen seuraukset, minkä vuoksi he eivät ole pelkästään passiivisia
muutoksen vastaanottajia. Keskijohtajien tulee tulkita muutoksen kohteena olevien ihmisten ajatusmaailmaa, mitä erilaiset oletukset voivat
aiheuttaa ja miten seurauksiin voitaisiin vaikuttaa etukäteen. Kaikkea
ei voi etukäteen suunnitella, mutta korjaavia toimenpiteitä voidaan
tehdä muutoksen edetessä. (Balogun ym. 2004.)
Keskijohdolla on etenkin muutostilanteissa tärkeä rooli yhtenä toimijana. Lumijärven (1993, 30) ja Stenvallin (2007, 64–66) mukaan organisaatiomuutokset vaikuttavat usein myös johtovakansseihin, joten
muutosten on ajateltu vaikuttavan muita enemmän juuri keskijohtoon.
Keskijohtajille saattaa muutosten myötä tulla muutoksia tehtäviin ja
toimenkuviin.
Käytännössä kaikkien johtajien toiminnassa painottuvat jatkuvien
muutosten tekeminen, budjetti- ja henkilöstöresurssien suunnittelu
sekä osaamisen hallinta. Viestinnän johtamista johtajat eivät itse pidä
tärkeänä, vaikka viestinnän johtamisen tärkeyttä on korostettu muutosjohtamisen ja organisaation kehittämisen kirjallisuudessa. Esimiehet kokevat hallitsevansa itse tämän osaamisalueen kohtalaisen hyvin.
Omat käsitykset siitä, etteivät johtajat hallitsisi kaikkia johtamisen
sisältöalueita, ovat harvinaisia. Omien käsitysten mukaan hallitaan
parhaiten työyhteisöjen johtaminen, osaamisen johtaminen ja resurssien johtaminen. Verkostojen, innovaatioiden ja laadun johtamistaitojen
koetaan olevan heikkoa. Julkiset johtajat kokevat osaamisensa parhaimmaksi niillä sisältöalueilla, jotka eniten painottuvat heidän omassa
työssään. Lähitulevaisuuden haasteiksi esimiehet kokivat kaikilla
esimiestasoilla resurssien johtamisen ja siihen liittyvät aihepiirit. Toisena huolena on työyhteisöjen johtaminen ja erityisesti työntekijöiden
jaksaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Kolmanneksi haasteeksi
koettiin muutosjohtaminen ja uusien toimintatapojen ja menetelmien
juurruttaminen. Keskijohtoa huolettaa erityisesti resurssien johtaminen. Johtajien oma asema ja toimenkuva heijastuvat selvästi johtamistyössä koettuihin haasteisiin. Yli puolet johtajista on sitä mieltä, että
heillä jää liian vähän aikaa johtamiseen. (Stenvall ym. 2011, 160–163.)
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3.5 Yhteenveto akateemisen keskijohdon psykologisista
sopimuksista
Tämän tutkimuksen kohteena ovat akateemiset keskijohtajat, jotka
tyypillisesti ovat professoreita tai tohtorintutkinnon suorittaneita
oman tiedeyhteisönsä yläpuolella toimivan hierarkiatason johtajia,
yleensä dekaaneita. Heidän asemansa yliopiston ylemmän johdon ja
tiedeyhteisön välissä tuo työhön erityisiä haasteita.
Kun akateeminen professio siirtyy johtotehtäviin, saattaa sitoutuminen organisaatioon ja toisaalta omaan professioon muodostua ongelmaksi, kumpaan sitoutua. Akateemisen johtajan johtaessa muita oman
ammattinsa edustajia saattaa oman ammattiryhmän johtaminen tuntua
helpommalta, ja siihen sitoudutaan mieluummin kuin organisaatioon.
(George 2009, 89.) Yliopistojen ylimmän johdon ja akateemisen
profession suhteita kuvaa Pekkola (2014) mielenkiintoisesti: Akateemisen profession muodollinen yhteys valtiobyrokratiaan katkesi uuden
yliopistolain myötä. Muodollisen yhteyden tilalle syntyi yliopistojen
uusi johtamisjärjestelmä, joka pakottaa yliopistojen johtavissa asemissa
olevat akateemisen profession jäsenet vuorovaikutukseen yliopistojen
hallitusten ulkopuolisten jäsenten kanssa. Yliopistojen johdosta on
tullut yliopisto-organisaation ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välittävä
instituutio. Johdon ammattimaistuessa sen tavoitteet eivät välttämättä
enää ole yhteneväiset professionaalisten tavoitteiden kanssa. Johto
neuvottelee tulossopimuksista valtionhallinnon edustajien kanssa, ja
kyseessä on ainakin muodollisesti kaksisuuntainen prosessi. Hallinnon
ja johdon kytkökset ovat Suomessa olleet selkeästi suuntautuneita valtionhallintoon ja näyttää siltä, että uuden yliopistolain myötä johdon
rooli on muotoutumassa akateemisen profession ja valtion väliseksi
linkiksi (Pekkola 2014, 109–110).
Harvat akateemiset kokevat hallinnon tukevan akateemista vapautta, mikä ilmenee hallinnon ja akateemisen profession välisenä
ristiriitana. Lähtökohtaisesti akateeminen työ perustuu yksikkötason
kurinalaiseen työhön, kun taas hallinto saa vaikutteita ylempää organisaatiosta. Ristiriitoja ilmenee, vaikka nykyisin tiedetään tieteellisen
työn perustuvan sen pitkäkestoisuuteen sekä hallinnon ja akateemisten
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yhteistyöhön. Vielä ei ole havaittavissa henkilöstöä, joka olisi riittävästi
vuorovaikutuksessa sekä hallinnollisen että akateemisen henkilöstön
kanssa. (Aarrevaara & Dobson 2013, 116.)
Kansainvälisestikin akateemisen keskijohdon asemaa on tutkittu.
Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa Oshry (2007) on todennut akateemisten keskijohtajien sijoittuvan kahteen eri leiriin:
akateemiseen ja toisaalta hallinnolliseen yhteisöön. Molemmilla on
omat arvonsa, uskomuksensa ja odotuksensa. Molemmat uskovat
oman maailmansa olevan vallitseva totuus, ja akateemisen johtajan
odotetaan omaksuvan molempien kulttuurit. Hänen tulee huolehtia
opetushenkilökunnastaan, yhteistyökumppaneistaan ja rahoittajistaan,
kunnioittavan tiedekunnan hallintoa ja nopeita muutoksia, ylläpitävän
kollegiaalista yhteisöä ja tekevän rankkoja määrärahapäätöksiä. Elämä opinahjon keskijohtajana on jopa rankempaa kuin ympäröivässä
maailmassa, minkä vuoksi keskijohtajan ura ei muodostu pitkäksi.
(Oshry 2007, ks. Bolman & Gallos 2011, 147.) Brennan (2010) toteaa tilanteen olevan samankaltainen myös Australian yliopistoissa.
Brennan esittää, että keskijohto on strategioiden ja muiden ylempää
tulevien vaatimusten kohteena ja toisaalta tiedekuntien ydintehtävien,
opetuksen ja tutkimuksen, toimintaedellytysten huolehtijoita. (Brennan 2010, 125–128.) Ison-Britannian yliopistojen keskijohtoa ovat
tutkineet Clegg ja McAuley (2005) sekä Saunders ja Sin (2015). He
esittävät, että kaiken edellä esitetyn lisäksi keskijohtajat toimivat myös
organisaation ylemmän johdon ja ulkopuolisten vaikuttajien epäkelvon
toiminnan suodattajina. Toisaalta keskijohtajat saattavat myös toimia
mielellään vanhakantaisina kontrolloijina, byrokraatteina ja organisaation yhteisen mielipiteen esiin tuojina. (Clegg & McAuley 2005;
Saunders & Sin 2015.)
Bolman ja Gallos (2011) ovat tutkineet Yhdysvaltojen korkeakoulujen akateemista johtamista ja todenneet, että korkeakoulujen tehtävät
edellyttävät useiden opettajien ja tutkijoiden toiminnan perustuvan heidän erityiseen asiantuntemukseensa, omistautumiseen ja ammatilliseen
arviointiin. Kuten useilla erikoisammattialoilla, heidän tehtäviään voi
arvioida vain heidän vertaisryhmäänsä kuuluva. Asiantuntijarooliinsa
tukeutuen tiedeyhteisön henkilöstö katsoo olevansa erityisen päteviä
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tekemään päätöksiä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä asioista.
Näin tiedeyhteisön henkilöstö saavuttaa yksilöllisen itsenäisyyden ja
kollektiivista valtaa verrattuna muiden sektoreiden työntekijöihin.
Tiedeyhteisön henkilöstön rooli organisaatioiden hallinnossa vaihtelee
luoden jatkuvasti haasteita hallinnon edustajille, jotka usein tuntevat
olevansa ikään kuin puun ja kuoren välissä myrskyisässä ja riidanalaisessa yhteisössä. Tämä korkeakoulujen hallinnollinen ongelma on sekä
etu että rasite. Samat tapahtumat, jotka edistävät yksilön luovuutta, yksilöllisyyttä ja joustavuutta, vahvistavat organisaation hitautta. Samat
suojatoimenpiteet ja vapaudet suojelevat sekä korkeaa tuottavuutta että
tehottomuutta. Samat menettelytavat, jotka antavat tiedeyhteisön henkilöstölle merkittävän itsemääräämisoikeuden, voivat johtaa yksiköissä
henkilökohtaisiin ja älyllisiin konflikteihin ja aiheuttaa koulutettujen
ammattilaisten riitoja. Yliopistot ja korkeakoulut ovat ovat organisaatioina ainutlaatuisia – akateemisten johtajien työ muuttuu vaativammaksi samalla, kun julkinen tuki murenee. (Bolman & Gallos 2011, 7.)
Vilkinasin (2014) mukaan Australian korkeakouluissa toimivat
keskijohtajat, joilla ei ole akateemista uraa tai asemaa yhteisössään, ovat
yhteisöilleen mahdollistajia auttaen akateemisia tekemään työnsä ja
olemalla johtajia, jotka selviävät hyvin kompleksisessa yhteisössä. He
työskentelevät taustalla mahdollistaen tiedeyhteisönsä korkeatasoisen
opetuksen, ja heillä on selkeä tehtävä sekä lyhyen että pitkän aikavälin
tavoitteiden toteuttamisessa. Keskijohtajat toimivat tiedeyhteisönsä ja
infrastruktuurin linkkeinä pyrkien näin mahdollistamaan tiedeyhteisössään tehtävää työtä. (Vilkinas 2014.)
Ison-Britannian yliopistoissa tehdyissä tutkimuksissa kollegiaalisuuden merkitys korostuu. Kollegiaalinen päätöksentekotapa on
Hellawellin ja Hancockin (2001) mukaan soveliain, koska johdolle on
tärkeää saada yhteisön ääni osaksi päätöksentekoa etenkin välttämättömiä muutoksia edistettäessä. Kollegiaalisuus mahdollistaa yhteisistä
ideoista syntyvän spontaanin luovuuden eikä henkilöstöä voi käskeä
olemaan hyviä opettajia tai innovatiivisia tutkijoita. Organisaatiokulttuurin huomioiminen selittää keskijohtajien haavoittuvaa asemaa
johtajina. Nykyisin akateemiset keskijohtajat ovat resurssien luojia,
varainhankinnasta vastaavia yrittäjiä sekä yhteiskunnan ja yrityselämän
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koulutustarpeiden tarkkailijoita. Henkilöstön alisuoriutumiseen puuttumiseen heillä ei ole riittävästi keinoja. Yliopistojen keskijohtajien työ
on kehittymässä kompleksisempaan ja vaativampaan suuntaan. (Hellawell & Hancock 2001.) Keskijohtajia tulisi tukea kollegiaalisella työskentelyllä ottaen lähtökohdaksi keskijohtajan ja johdettavan yksikön
akateemiset arvot. Pitäisi varmistua siitä, että akateemiset keskijohtajat
kokevat saavansa tukea ja että heillä on tarvittavat ihmisten ja asioiden
johtamisen taidot työssään suoriutumiseen. (Birds 2014; Floyd 2016,
19–21.) Birds (2014) toteaa lisäksi, että teollisuudesta lähtöisin olevien
johtamismallien soveltamisen olevan vaikeaa Ison-Britannian yliopistoissa. Saunders ja Sin (2015) raportoivat keskijohtajien aseman olevan
herkkä ilmentäen ristiriitaista uskollisuutta strategiaan ja akateemisten
kollegojen suuntaan.
Laajassa muuttuvaa akateemista professiota (CAP) koskevassa tutkimuksessa ovat Fisher, Locke ja Cummings (2011) esittäneet, että Suomen tutkimusorientoituneissa yhteisöissä sen akateemiset jäsenet ovat
herkkiä mahdollisuuksilleen osallistua tutkimuksen suuntaamiseen,
tutkimussopimusneuvotteluihin sekä kansallisten ja kansainvälisten
tutkimusyhteistyösopimusten tekemiseen liittyvään päätöksentekoon. Yhteisöissä, joissa osallistuminen mahdollistetaan, akateemiset
mielellään osallistuvat päätöksentekoon laajemminkin. Osallistavaa
johtajuutta on helpoin toteuttaa pienissä asiantuntijayhteisöissä, joissa
työskennellään yhdessä yksikössä, lähellä toisiaan. Yhteiset arvot syntyvät helpommin yhteisessä tilassa, ja työ voi perustua epäviralliseen,
dokumentoimattomaan diskurssiin. Mitä suurempi yksikkökoko, sitä
kauemmas päätöksenteko etääntyy akateemisesta professiosta. Yksilöt,
jotka ovat valmiita ajattelemaan laajemmin, ottavat riskin substanssiinsa liittyvän asiantuntijuuden häviämisestä aikaisempien kollegojensa
silmissä, ja heistä tulee johtajia. Akateemiset kokevat vuorovaikutuksen
ylemmän johdon suuntaan olevan heikkoa, eikä kollegiaalisuus päätöksenteossa toteudu. Suurin osa akateemisista on myös sitä mieltä, että
heidän omassa organisaatiossaan toteutetaan ylhäältä alas -johtamista.
Laitostason johtamiseen akateemiset kokivat voivansa vaikuttaa, mutta
tiedekuntatasolle vaikuttamisen nähtiin olevan ongelma. Kuitenkin
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set kokivat osallisuutta päätöksentekoon. (Fisher, Locke & Cummings
2011, 372–375.)
Yliopistojen uudistumisen avaimet löytyvät työnjaon muutoksista
ja akateemisen yhteisön käytäntöjen muutoksista. Aarrevaara ja Pekkola (2010) toteavat Suomessa akateemisen työn luonteen muutoksen
näkyvän kiristyvänä työtahtina, työsuhteiden epävarmuutena sekä
itsenäisen työtavan muuttumisena yhteistyössä ja tieteenalat ylittävissä verkostoissa toteutuvaksi. Opettajille ja tutkijoille on uudistusten
myötä siirtynyt hallinnollisia tehtäviä, joita monet eivät kuitenkaan
tunne osaavansa. Myös kansainvälistyminen ja julkaiseminen oman
alan keskeisillä julkaisufoorumeilla aiheuttaa paineita. Yliopistoissa
työn houkuttelevuus on akateemisessa vapaudessa ja työn sisällössä.
On vaikea erottaa, miltä osin työolosuhteiden muuttuminen johtuu
yliopiston taloudellisen ja hallinnollisen aseman muutoksesta ja missä
määrin muista samanaikaisista uudistuksista, esimerkiksi tietojärjestelmien uudistuksista, kokonaiskustannusmallin soveltamisesta tai
työajan kohdentamisesta. Yhä useampi työskentelee tieteenalojen
rajapinnoilla, joissa toimiminen koetaan kuitenkin osaksi henkilökohtaisena riskinä tutkijalle. Ulkopuolisen rahoituksen lisääntyminen on
yliopistoille välttämätöntä, joten yhtä useampi työskentelee täydentävän rahoituksen hankkeissa määräaikaisissa työsuhteissa. Akateeminen
ura koetaan kuitenkin Suomessa yhä houkuttelevaksi. (Aarrevaara &
Pekkola 2010.)
Yliopistotyö koostuu asiantuntijuudesta ja siihen perustuvasta
korkeimman opetuksen antamisesta, tutkimustyöstä, hallinnollisista
ja palvelutehtävistä (Kivistö J. 2007; Pekkola 2009; Kallio & Kallio
2012, 61). Näiden tehtävien lisäksi yliopistolaki edellyttää yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä ja tieteelliseen työhön liittyvää verkostoissa
vaikuttamista. Korkeasti koulutetut asiantuntijat ovat perinteisesti
akateemisen vapauden nimissä voineet vahvasti vaikuttaa oman tutkimus- ja opetustyönsä sisältöön. Omaan organisaatioon sitoudutaan
akateemisen profession ehdoilla, jolloin sitoudutaan omaan tieteenalaan ja tieteeseen, siis itse työhön, tiukemmin kuin organisaatioon.
Näiden reunaehtojen vallitessa yksilöllinen identiteettiprojekti ja oman
osaamisen kehittäminen korostuvat. (Clark 1987, 62; George 2009,
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90; Kallio & Kallio 2012, 61; Mora 2001, 107; Rinne ym. 2012, 317.)
Ristiriitoja ei kuitenkaan synny, mikäli työnantaja vastaa akateemisen
profession työhön liittyviin odotuksiin ja tukee päämäärien toteuttamisessa (George 2009, 90).
Tutkimus on se toiminto, jonka kautta meritoidutaan ja joka
koetaan ammatillisen kehittymisen kannalta ensiarvioisen tärkeäksi.
(Clark 1987; Enders 2006; Light 1974; Pekkola 2009; Sipilä 2007.)
Korkeakouluissa tutkimuksen laadun varmistukseen kuuluvat sen keskeisimpinä elementteinä vertaisarvioinnit ja tieteen yhteisöllinen sekä
kumulatiivinen luonne. Akateemisen profession ydintehtävät eivät kuitenkaan ole enää ainoita meritoitumisen kenttiä. Tieteentekijät eivät
meritoidu enää tiedeyhteisön vertaisarviointien perusteella, vaan myös
sen perusteella, kuinka paljon he kykenevät hankkimaan rahoitusta
(Gibbons ym. 1994; Pekkola 2009, 276.) Tieteen arvioinnin kriteereistä ollaan siirtymässä kohti sidosryhmien arvioinnin kriteerejä (Hakala,
Kaukonen, Nieminen & Ylijoki 2003; Pekkola 2009, 276). Laadun
määrittely ja rahoituksen kilpailuperustaiseksi muuttuminen on uusi
piirre akateemisessa professiossa. Yliopistoja arvioidaan ja tarkastellaan
nykyisin taloudellisesta perspektiivistä. (Pekkola 2009, 276; Ylijoki
2008.) Akateeminen professio on menettämässä yhteiskunnallista
merkitystään, kun yliopistohallinto, hallitukset ja muut ulkopuoliset
määrittelevät akateemisia prosesseja ja tuloksia akateemisen profession
menettäessä yksinoikeutensa tieteen laadunvarmistukseen. Pekkola
esittääkin, että Lightin määritelmään akateemisesta professiosta olisi
tulevaisuudessa syytä lisätä pätevyyden ja rekrytoinnin rinnalle päättäminen siitä, kuka tai mikä on rahoituksen arvoinen. (Pekkola 2009,
276.) Rahoitukselliset tekijät ja tieteelliset intressit joutuvat näin kilpailemaan tutkijoiden psykologisista sopimuksista ja siitä kummat ovat
lopulta merkityksellisempiä.
Työhön suomalaisissa yliopistoissa näyttää kuuluvan syvä omistautuminen omalle tieteenalalle, työlle ja sen tuloksille. Varsinkin professorit
pitävät omaa tieteenalaansa erityisen tärkeänä ja kokevat vahvaa sitoutumista työhönsä. (Aarrevaara & Pekkola 2010, 74; Rinne ym. 2012,
277.) Pääasiallisesti opetustehtävissä toimivat kokevat työilmapiirin
huonona ja työnsä vähiten mielekkäänä sekä kokevat aikapaineiden
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koettelevan heitä enemmän kuin tutkijakuntaa. Erilaisissa tutkimusvakansseissa toimivilla on eniten aikaa työnsä tekemiseen, mutta he kuitenkin kokevat vähemmän sitoutumista yliopistoon kuin professorit.
(Rinne ym. 2012, 277.)
Akateemisen profession työ on tyypillistä professionaalista työtä; se
ei ole sidottua aikaan ja paikkaan. Vapaa-aikaa ja työaikaa saattaa olla
vaikea erottaa toisistaan. (Clark 1987; Julkunen 2008; Kivistö J. 2007;
Pekkola 2009; Ylijoki & Mäntylä 2003.) Työskenneltäessä asiantuntijatyöhön sitoutuneen, joko työntekijän tai johtajan, kanssa hänen kilpaileva psykologinen sopimuksensa määrittelee kanssakäymisen ja työn
tekemisen perustat. Kilpaileva, omaan substanssiin sitoutunut sopimus
on asiantuntijan identiteetin ydintekijä ja syvällinen työmotivaation
lähde.
Psykologisen sopimuksen laatuun vaikuttaa työntekijän ja työnantajan yhteisymmärrys psykologisen sopimuksen ehdoista. Aarrevaaran
(2011) mukaan Suomessa ura yliopistoissa tutkimuksen ja opetuksen
tehtävissä käynnistyy tutkimuksella, kun monissa muissa maissa tie
akateemiseen uraan alkaa opetustehtävistä. Akateeminen ura on siis
suuressa määrin riippuvainen kansallisista traditioista. (Aarrevaara
2011, 148.) Akateemisen uran alkutaipaleella työskennellään usein
määräaikaisissa palvelussuhteissa päätoimisesti tutkijakoulutettavina
tai toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa yliopisto-opettajina.
Heidän työnsä sisällöt eivät ole kovin laaja-alaisia, ja he ovat löyhästi
sidottuja yliopistoonsa. Akateemisen uran senioreita ovat professorit,
yliopettajat, tutkimusjohtajat, väitelleet yliopistonlehtorit ja tutkimusryhmien johtajat, joilla on melko vakaa asema omassa yliopistossaan.
Yliopistojen hallinnossa toimivat dekaanit, päätoimiset vararehtorit ja
rehtorit. Senioritehtävissä toimivista yli puolet ovat vakinaisissa tehtävissä. Professoreista vain harva on tyytymätön työhönsä. He arvostavat tieteellisen tutkimustyön tekemisen ja tieteelliseen keskusteluun
osallistumisen mahdollisuutta. (Aarrevaara 2011, 151; Pekkola 2014,
120.) Yliopistoissa akateemisen profession ydinryhmä on professorit.
He ovat pääasiassa pysyvässä työsuhteessa yliopistoon ja moninaisen
työnkuvansa, tieteellisen pätevyytensä, tutkintonsa ja asemansa kautta
merkittävässä roolissa professionaalisten tehtävien hoidossa. Nykyisin
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myös professorikunnassa määräaikaisiset palvelussuhteet ovat yleisiä.
(Pekkola 2014, 120.)
Yliopistoissa tutkijoiden psykologiset sopimukset ovat sisällöltään
jossain määrin erilaisia kuin muiden sektoreiden työntekijöiden sopimukset. Tutkijoiden sopimusodotukset eivät kaikilta osin täyty. Tutkijat odottavat työnantajaltaan oikeudenmukaisuuden edistämistä, vuorovaikutteisuutta, annetun työpanoksen tunnistamista, rahoituksen
hankkimista tutkimukseen ja tasa-arvoista palkkapolitiikkaa. (Shen
2010.) Julkisin varoin rahoitetussa yhteisössä työskenteleviä tieteentekijöitä motivoi mahdollisuus tehdä laadukasta ja mielenkiintoista
tutkimusta. Motivaatiota laskee johdon puuttuva palaute, vaikeudet
tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa sekä jatkuva arviointi ja muutos.
Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten palkka, tulospalkkiojärjestelmät ja
ylennysmahdollisuudet eivät motivoi suurinta osaa tieteentekijöistä.
Taloudellisia palkkioita vaikuttavampia motivaatiotekijöitä voisi olla
ajan ja resurssien saaminen omien tutkimusintressien toteuttamiseen.
( Jindal-Snape & Snape 2006.) Luonteenomaista on myös suurempi
kiinnostus työn sisältöön kuin siihen liittyviin ulkoisiin kannustimiin,
kuten palkkaan. Sisäisesti rakentunutta tehtävämotivaatiota voi olla
vaikeaa tukea tulosjohtamisella. (Kallio & Kallio 2012, 61.) Shen
(2010) toteaakin, että akateemisten psykologiset sopimukset ovat
enemmän transaktionaalisia kuin relationaalisia.
Asiantuntijoiden psykologisten sopimusten rikkoontumistilanteissa heidän käyttäytymisensä on samankaltaista kuin muidenkin
työntekijäryhmien. Johtaminen vaikuttaa olennaisesti psykologisiin
sopimuksiin. Vaikka tietotekniikka mahdollistaa joustavia työtapoja,
esimerkiksi etätyön, saattaa organisaation johto kuitenkin edellyttää
työpaikalla läsnäoloa esimerkiksi neljänä päivänä viikossa. Autoritaarisella johtamisella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia asiantuntijoiden
psykologisiin sopimuksiin. (George 2009, 102–103.)
Hallinnolliset tehtävät tulkitaan yliopistoissa usein työksi, joka vie
aikaa muilta tehtäviltä ja lisääntynyt hallinnollinen työ koetaan taakaksi
(Aarrevaara & Pekkola 2010; Kehm 2015, 184; Pirttilä & Eriksson-Piela
2004). Professioiden lisääntyneet johtamistehtävät vievät aikaa varsinaiseen professioon liittyviltä tehtäviltä, jotka ovat muutenkin lisäänty3 Psykologiset sopimukset ja akateeminen johtaminen | 131

neet, tai johtamistehtävien vaatimaa työpanosta ei osata mitoittaa oikein
(George 2009, 89). Suomen yliopistoissa akateemiset kokevat uusien
kompetenssivaatimusten ja lisääntyneiden hallinnollisten tehtävien
vähentävän luovuutta ja lisäävän työn vaativuutta, koska akateemisilla
tulee olla enemmän tietoa useammalta alalta kuin aiemmin. Toisaalta
uusien tehtävien voidaan nähdä rikastuttavan perinteistä akateemista
tehtäväkenttää ja vaativan myös omien tehtävien kriittisempää tarkastelua, muokkaavan tehtävänkuvista avoimempia ja selkeämpiä sekä
auttavan päämäärien asettamisessa ja tavoittelussa. (Kehm 2015, 184.)
Akateemisen henkilöstön tehtävien monipuolistuminen on pitkäkestoinen kansainvälinen trendi, eikä uusien tehtävien yhdistelmävaikutusta
akateemiselle työlle vielä tunneta kovinkaan hyvin (Kyvik 2000).
Yliopistoissa johtavaan asemaan noustaan yleensä omasta tiedeyhteisöstä ja ammattijohtajuus on harvinaista. Yliopistojen yksiköiden
johtajilla on kaksinainen rooli akateemisina ja johtajina, joihin kohdistuivat tehokkuuden, laadun ja vastuun vaatimukset. Johtajat ovat
akateemisten johtajia, ja samalla he ohjaavat organisaatioiden tavoitteiden kääntämistä akateemisiksi käytännöiksi. Akateeminen johtaja
on linkki oppiaineen tai tieteenalan arvojen ja eetoksen sekä yliopiston
hallinnollisten vaatimusten välillä. Johtamisessa ikään kuin törmäävät
akateemisten, valtiollisten ja markkinoiden vaatimukset. Arvoristiriita
on väistämätön, kun keskijohtajat joutuvat vastaamaan sekä globaalin
markkinaorientoituneen maailman että akateemisen maailman perinteisiin vaatimuksiin. (Sotirakou 2004, 346, 350–351.)
Keskijohtajilla on kahdentyyppisiä psykologisia sopimuksia: johtajan ja ylimmän johtajan väliset sopimukset ja johtajan ja työntekijän
väliset sopimukset. Ylimmän johdon ja keskijohtajan välisissä psykologissa sopimuksissa on huomattu kolme teemaa tai velvollisuutta: materiaalinen tuki, resurssit ja strateginen kommunikaatio. Materiaalinen
tuki ja resurssit esiintyivät tutkimuksessa yleensä yhdessä. Keskijohtaja
odottaa ylimmän johdon antavan tarpeelliset resurssit, jotta hän kykenisi tekemään oman työnsä. Kommunikaation odotetaan olevan sillä
tasolla, että keskijohtaja tietää, mitä organisaatiossa tapahtuu ja mitkä
seikat koskevat juuri häntä. (Bligh & Carsten 2005, 498–505.) Vastaaviin johtopäätöksiin ovat päätyneet myös Stenvall ym. (2007).
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Keskijohdon psykologiset sopimukset ovat merkityksellisiä alaisten
psykologisille sopimuksille. Keskijohto kokee itse itsensä organisaation
edustajaksi ja tarkastelee suhdetta alaisiinsa vastavuoroisena suhteena
(Coyle-Shapiro & Kessler 2002, 83; Rousseau 2004, 124). Johtajat,
joiden käsitys omasta psykologisesta sopimuksesta on, että menestys
työtehtävissä on suotuisaa urakehityksen kannalta, tekevät samanlaisia psykologisia sopimuksia alaistensa kanssa. Kun taas johtajat, jotka
ymmärtävät uransa olevan pelkästään niin sanottu ponnahduslauta
uraan jossain muualla, tuskin rohkaisevat alaisiaan kehittymään.
Mikäli johtajat uskovat, että työnantaja on täyttänyt lupauksensa, he
uskovat, työnantajan kunnioittavan sitoumuksiaan. Kun taas johtajat,
jotka kokevat tulleensa työnantajan taholta väärin kohdelluiksi, tuskin
levittävät työnantajasta luotettavaa kuvaa. Näin työnantajan valinnat
muokkaavat johtajien psykologisia sopimuksia, jotka edelleen heijastuvat organisaatiossa alaspäin työntekijöiden psykologisiin sopimuksiin.
Myös kollegoilta saadaan tietoa työnantajan lupauksista ja odotuksista.
(Rousseau 2004, 124–125.) Useimmissa organisaatioissa yleisin informaation lähde organisaatiota koskevissa asioissa ovat kollegat. Kollegat
kertovat organisaation normeista ja standardeista, antavat yleistietoa
työpaikasta sekä auttavat toisiaan ymmärtämään sitä, mitä organisaatiossa on meneillään. (Rousseau 1995, 39–40.)
Muutostilanteissa keskijohdon tärkeänä tehtävänä on johtaa organisaation tunnetilaa ja suhtautumista muutokseen. Muutostilanteet
voivat keskijohdon näkökulmasta olla kuitenkin haasteellisia. Keskijohtajille aiheuttaa ristiriitaisia tunteita sekä muutoksen kohteena että
muutoksen eteenpäin viejinä oleminen, ja myös heidän lojaalisuuteensa
voi olla koetuksella. (Gunnarsdóttir 2016.) Psykologisissa sopimuksissa organisaatiossa alaspäin on merkityksellistä keskijohtajien alaisilleen
antama henkinen tuki sekä rehellinen ja avoin kommunikaatio, jotta
alaiset kykenisivät käsittelemään meneillään olevaa muutosta. Keskijohtajien odotetaan osallistavan työntekijät heitä koskeviin asioihin.
(Bligh & Carsten 2005, 501–503.) Keskijohtaja on organisaation muutostilanteissa keskeisessä asemassa. Hän viestittää omalla persoonallaan
ja esimerkillään sitoutumista. Psykologisten sopimusten olemassaolon
ymmärtäminen ja niiden rikkoontumisten välttäminen on tärkeää.
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Olemalla käytettävissä, kannustamalla vuorovaikutukseen ja sallimalla
raskastakin kritiikkiä keskijohtaja kykenee osallistamaan henkilöstönsä
muutoksen tekemiseen ja uuden oppimiseen.
Kokoavasti voidaan todeta psykologisten sopimusten tarkoittavan
ääneen lausumattomia odotuksia ja velvollisuuksia yksilön ja hänen
työnantajansa suhteessa. Sopimukset muodostuvat ja uudistuvat vuorovaikutuksessa. Esimiehen ja alaisen välisen vuorovaikutussuhteen
laadulla ja sosiaalisella todellisuudella on merkitystä työntekijän reagointiin sopimuksen puutteellisuustilanteissa. Työntekijän havainnot
ja kokemukset työnantajan ja kollegoiden viestinnästä ja käyttäytymisestä sekä toimintaympäristön tapahtumista vaikuttavat siihen,
millaisia tulkintoja työntekijä tekee sopimuksensa toimivuudesta ja
kattavuudesta. Psykologisten sopimusten tila vaikuttaa työilmapiiriin
ja työhyvinvointiin. Edelleen kaivataan lisätutkimuksia psykologisten
sopimusten puutteita aiheuttavista tekijöistä, kuten Conway ja Briner
(2005, 66–67) sekä Morrison ja Robinson (1997) toteavat. Myös sopimusten eheytymistä on Conwayn, Guestin ja Trenberthin (2011)
mukaan tutkittu liian vähän. Tutkijat ovat varsin yhtä mieltä siitä, että
yksilölliset tekijät ja henkilöiden välinen vuorovaikutus kytkeytyvät
toteutetun henkilöstöjohtamisen ohella psykologisiin sopimuksiin.
Johtamisella voidaan vaikuttaa osallistamiseen, kannustamiseen, sitouttamiseen ja motivointiin. Psykologisten sopimusten näkökulmasta
lähiesimiehen johtamis- ja sosiaaliset taidot sekä kyky vaikuttaa muihin
ovat henkilöstöjohtamisen avaintekijöitä. Kets De Vries (2007) toteaa
nykyaikaisessa tietotyössä tarvittavan uudenlaista johtajuutta sitoutumisen ja motivaation saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
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4 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisen akateemisen
keskijohdon kokemusten näkökulmasta yliopistojen johtamista sekä
vahvistaa akateemiseen johtamiseen soveltuvaa psykologisia sopimuksia koskevaa tieteellistä ja tutkimuksellista keskustelua. Tavoitteena on
tuottaa yliopistojen akateemisten keskijohtajien psykologisia sopimuksia kuvaava ja selittävä substantiivinen teoria tai käsitteellinen kehys.
Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yliopistojen akateemisten keskijohtajien psykologisten sopimusten rakentumisesta, sopimuskumppaneista, sopimusten muutoksista ja psykologisten sopimusten keskeisistä
kriteereistä.
Tutkimuksen tavoitteet pyritään saavuttamaan vastaamalla seuraavaan tutkimuskysymykseen:
Millä tavalla akateemisen keskijohtajan professiossa psykologiset
sopimukset ilmenevät?
Yksilöiden kokemuksia lähestytään empiriasta käsin haastattelemalla
yliopistojen keskijohdon edustajia. Haastattelut analysoidaan grounded
teoria -menetelmällä. Tulkitsemalla ja analysoimalla keskijohtajien
omaa johtamispuhetta pyritään pääsemään selville ja ymmärtämään
heidän omaa kokemustaan johtamisesta ja johdettavana olemisesta.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla yliopiston akateemisten keskijohtajien psykologiset sopimukset ilmenevät eli tulevat
näkyviksi heidän arkityössään. Aineiston perusteella pyritään selvittämään, miten keskijohtajien psykologiset sopimukset ohjaavat heidän
arkityötään, miten he psykologisiin sopimuksiinsa nojautuen käyttäytyvät ja miten he työnsä kokevat. Keskijohtajien oma johtajuus syntyy
heidän psykologisten sopimustensa perustalle. Psykologisia sopimuksia
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tutkimalla saadaan selville, minkä he itse kokevat olevan työnsä tarkoitus ja mitä he tavoittelevat. Tutkimuksessa pyritään selvittämään mitkä
ovat akateemisten keskijohtajien psykologisten sopimusten keskeiset
kriteerit. Tavoitteena on myös selvittää, mikä tai ketkä ovat akateemisten keskijohtajien psykologisten sopimusten sopimuskumppanit,
millaisilla ehdoilla he sopimuksensa rakentavat ja mitä he odottavat
sopimuskumppaniltaan. Psykologisissa sopimuksissa on kysymys velvollisuuksista, odotuksista, arvostuksista ja sitoutumisesta.
Haastattelurunko on liitteessä 1. Haastattelukysymysten tarkastelun
myötä selkiytyvät dekaanien työn keskeisimmät edellytykset. Vastaamalla näihin kysymyksiin on mahdollista tehdä tulkintoja siitä, millainen johtamistapa olisi yliopistoissa hyödyllinen, mitä ei aiemmissa
johtamistutkimuksissa, etenkään yliopistojen keskijohtajien näkökulmasta, ole tarkasteltu.
Haastattelussa ensimmäinen kysymys oli ”Velvollisuudet”. Mistä
keskijohtajan kokemat velvollisuudet ovat peräisin ja mistä heidän
työnsä koostuu? Entä kuka tai missä heidän tehtävänsä on määritelty ja
voiko tehtävistä neuvotella? Tekisivätkö he mieluummin jotain muuta
kuin mitä heiltä odotetaan? Entä kokevatko yliopistojen keskijohtajat
onnistuvansa tehtävissään? Näillä kysymyksillä etsittiin vastauksia
psykologisten sopimusten yhteen tärkeimmistä sisällöistä. Oliko haastateltavalla mielestään myös sellaisia velvollisuuksia, joita ei virallisesti
oltu määritelty, ja mitkä hän omien arvojensa mukaisesti koki velvollisuuksikseen? Oliko velvollisuuksien joukossa tehtäviä, joihin hän
haluaisi paneutua syvemmin tai mistä tehtävistä hän haluaisi luopua?
Millaisiksi hän velvollisuutensa kokee?
Toinen haastettelukysymys oli ”Odotukset”. Psykologisten sopimusten kannalta on myös tärkeää tietää, mitä keskijohtaja odottaa työltään
ja millaiset tulevaisuuden odotukset heillä on? Uskovatko he odotustensa toteutuvan, eli ovatko he toiveikkaita tulevaisuuden suhteen?
Kokevatko dekaanit pystyvänsä vaikuttamaan työtään koskevaan päätöksentekoon, vai ovatko he pelkästään toteuttamassa heille määrättyjä
tehtäviä? Odotuksista ei arkipäivässä useinkaan puhuta. Odotuksilla ei
välttämättä tarkoiteta yhteisön tavoitteita, vaan henkilökohtaisempia,
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teltava toiveikas odotustensa täyttymisen suhteen? Kokiko hän pystyvänsä vaikuttamaan asioiden kulkuun siten, että hänen odotuksensa
toteutuisivat? Oliko hän pettynyt vai toiveikas?
Seuraava haastattelukysymys ”Arvostukset” lähestyy toista kautta
edellistä kysymystä. Psykologisten sopimusten ydintä ovat myös arvostukset, eli millaiset arvot akateemista keskijohtajaa ohjaavat, mitä he
pitävät tärkeänä, mistä arvot ovat peräisin ja voivatko arvot muuttua?
Arvostukset ohjaavat myös tehtävien priorisointia, mitä pidetään
tärkeänä, mihin keskitytään ja jos kaikkea ei ehdi tehdä, mitkä seikat
ohjaavat tehtävien priorisointia? Mitä dekaanit pitävät työssään palkitsevana, mistä he innostuvat työssään? Nämä kysymykset ohjaavat pohdinnan syvemmälle henkilökohtaisiin arvoihin, mikäli haastateltava
ei edellisen kysymyksen kohdalla arvokäsityksiään tuonut esiin. Mikä
on haastateltavalle tärkeää? Tärkeys ilmenee myös työtehtävien priorisoinnissa, ohjaako priorisointia velvollisuudentunto vai arvoihin liittyvät syvemmät motiivit? Mikäli yksilö kokee arvomaailmansa olevan
yhteneväinen työyhteisönsä kanssa, kokeeko hän työnsä palkitsevaksi
ja tuntuuko työn teko helpolta ja palkitsevalta?
Kysymys ”Sitoutuminen” viritti keskustelun psykologisten sopimusten kestoon liittyviin aiheisiin. On tärkeää selvittää, mihin keskijohtaja
sitoutuu ja onko sitoutuminen pitkäkestoista. Mikä motivoi dekaania
jatkamaan työssään? Mitä dekaanit odottavat sopimuskumppaniltaan
vastikkeeksi työstään, onko raha tärkeää, tai mitä muuta he kokevat tärkeäksi vastikkeeksi työstään? Mikä on sopimusten vaihdon väline, mitä
he ovat valmiita antamaan sopimusten vaihtokaupassa? Oliko koettu
psykologisten sopimusten rikkoutumisia siinä määrin, että lähtöajatukset olivat mielessä? Miksi työtä kannattaa jatkaa?
Lopuksi haastattelurungossa oli kysymys ”jäikö minulta jotain kysymättä tai Sinulla mielesi päälle?” Tämä kysymys antoi haastateltavalle
luvan tuoda esiin niitä seikkoja, joita hän piti tärkeinä, mutta joista ei
oltu vielä puhuttu lainkaan tai joista haastateltava haluaa keskustella
syvemmin.
Tutkimuksen ydin rakentuu psykologisten sopimusten, akateemisen
profession ja keskijohdon profession käsitteille. Yliopistoissa akateemisen profession merkitys korostuu tieteellisen työn ja koulutuksen
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ydintehtävissä. Akateeminen professio ymmärretään arvoyhteisönä,
jolle on ominaista akateeminen vapaus ja tietynlainen autonomia.
Yliopistoissa profession ulkopuolisilla on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia akateemiseen työhön. Talouden kiristyessä ja tehokkuusajattelun lisääntyessä akateemisen profession asema on heikentynyt
korkeakoulutuksen aseman heikentymisen myötä. Miten akateemisen
profession autonominen asema ja sen ilmentyminen vaikuttavat
akateemisen keskijohtajan psykologisiin sopimuksiin? Keskijohdon
tehtävänä on lähijohdon ja ylimmän johdon tiedonkulun takaaminen
sekä yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien viestien välittäminen
laajemmin organisaatioon. Yliopiston strategiatyöhön osallistuminen
vahvistaa strategian toteutumista organisaatiossa. Akateemiset keskijohtajat edustavat yliopiston ydinarvoja sekä johtavat organisaatiossa
horisontaalisesti, alaspäin ja ylöspäin mahdollistaen muutostilanteessa
uuden ajattelun leviämisen. Kun akateemisen keskijohdon psykologiset sopimukset ovat muutostilanteessa kunnossa, sitoutuu keskijohtaja
muutoksen eteenpäin viemiseen ja parhaan mahdollisen työilmapiirin
luomiseen tiedeyhteisöönsä. Miten edellä mainitut seikat toteutuvat
yliopiston keskijohtajan työssä?
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5 Tutkimuksen toteutus

5.1 Tutkimukseen osallistujat
Grounded teoria -menetelmää tutkimusstrategiana sovellettaessa
tutkija valitsee tutkimuskohteensa sieltä, mistä hän olettaa saavansa
parhaiten tutkittavaan ilmiöön liittyvää aineistoa. Tutkija valitsee ajan,
paikan ja tietolähteenä toimivat ihmiset. Ihmisten lukumäärä määräytyy teoreettisen merkityksen perusteella, ei tilastollisesti, eli teorian
muodostus ohjaa otantaa. Varsinaisen näytteen valinta voi perustua
avoimeen otantaan (open sampling), suhteita ja vaihteluita tuottavaan
otantaan (relational and variational sampling) tai valikoivaan otantaan
(selective sampling). Avoin otanta on harkinnanvaraisen otannan kaltainen, ja sille on ominaista tutkimusaineiston laatu ja asiakohtaisuus.
Suhteita ja vaihteluja tuottava otanta kohdentaa aineiston keruun
sellaiselle alueelle, mistä on löydettävissä aineiston vertailtavuuden
kannalta suurimmat samankaltaisuudet ja erilaisuudet. Valikoiva otanta perustuu etukäteen tehtyihin johtopäätöksiin, jotka on johdettu
tutkittavan ilmiön kannalta keskeisistä näkemyksistä, osallistujien
tietomäärästä ja asian ymmärtämiseen liittyvistä seikoista. (Glaser ym.
1999, 62–71; Strauss ym. 1990, 176–188.) Tämän tutkimuksen otannassa on noudatettu teoreettisesti ohjautuvan otannan periaatteita ja
otoksen valinnassa on lähtökohtana ollut valikoiva otanta.
Tässä tutkimuksessa otantaa ohjaavaksi periaatteeksi muotoutui
pohdinnan jälkeen, että tutkimuskohteet haluttiin rajata suomalaisiin
monitieteisiin yliopistoihin. Syynä on psykologisten sopimusten teoriaan perustuva käsitys kontekstin vaikutuksesta psykologisten sopimusten rakentumiseen ja muutoksiin. Jotta psykologisten sopimusten
olosuhteet olisivat olleet suhteellisen samankaltaisia, oli syytä koh5 Tutkimuksen toteutus | 139

distaa tutkimus monitieteisiin yliopistoihin. Tutkimuksen rajaamista
monitieteisiin yliopistoihin perustellaan myös sillä, että näin saadaan
esiin eri yliopistojen saman tason eri tulosyksiköiden keskijohtajien
keskinäisten suhteiden merkitys johtamistyölle. Yliopistojen keskijohtajia ovat tässä tutkimuksessa tiedekuntien dekaanit tai vastaavien
tulosvastuullisten yksiköiden johtajat. Jatkossa tässä tutkimuksessa
näitä molempia kutsutaan nimellä dekaani. Tällä ratkaisulla haluttiin
taata tutkittavien anonymiteetti sekä estää eri yliopistojen keskinäinen johtamiskulttuurien ja -rakenteiden vertailu. Dekaanit joutuvat
sopeuttamaan toimintaansa suhteessa muiden yksiköiden tarpeisiin ja
odotuksiin. Mikäli mukaan olisi otettu myös yhtä tieteenalaa edustavia
yliopistoja, olisi täytynyt muodostaa jonkinlainen vertaileva asetelma,
jossa olisi vertailtu yhden tieteenalan ja monialaisten yliopistojen
aineistoja keskenään. Vertaileva asetelma olisi edellyttänyt laajempia
empiirisiä aineistoja tai kvantitatiivista tutkimusotetta.
Grounded teoria –menetelmän perusidea on valita tutkmukseen
osallistuvat niiden joukosta, joilla on kokemusta tutkittavasta imiöstä
(Auerbach & Silverstein 2003, 20-27). Tässä tutkimuksessa etukäteen
tehtynä johtopäätöksenä on ollut, että otannan muodostavilla henkilöillä on suhteellisen syvällinen ymmärrys yliopistojen keskijohtajien
työstä ja he tietävät ja ymmärtävät, mistä yliopiston keskijohtajan työssä on kysymys. Dekaanin tehtäväkuva, työskentely- ja vuorovaikutussuhteet muotoutuvat toimintaympäristön olosuhteiden ja vallitsevien
johtamiskäytäntöjen mukaisesti. Haastateltavat valittiin eri puolilla
Suomea sijaitsevien monitieteisten yliopistojen dekaanien joukosta
yliopistojen www-sivuilla olleiden tietojen perusteella. Haastateltavat
valittiin eri tieteenaloilta, millä pyrittiin ehkäisemään yksipuolisen,
eri tieteenaloihin kiinnittyvien ajattelutapojen korostuminen. Näin
aineistosta muodostui myös alueellisesti kattava. Etukäteen ei selvitetty
haastateltavien ikää, johtamiskokemuksen pituutta, työkokemusta
dekaanin tehtävissä tai yleistä hallinnollista kokemusta. Näitä seikkoja
ei esitetty tiedekuntien www-sivuilla. Haastatteluissa selvisi, että dekaanin tehtävistä heillä oli kokemusta vaihtelevasti puolesta vuodesta yli
kahteenkymmeneen vuoteen ja yksikkötason johtamiskokemusta oli
jokaisella.
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Tutkija perehtyi etukäteen yliopistojen johtosääntöihin. Johtosäännössä määritellään yliopiston tehtävät ja toimintaprofiili, organisaatio
ja johtaminen, kaikkien keskeisten päätöksentekoelimien kokoonpanot ja tehtävät sekä dekaanin ja yksikön johtajan tehtävät. Johtosääntö
tukee yliopiston strategista johtamista sekä edistää henkilöstön ja
opiskelijoiden osallistumista päätöksentekoon yliopistohallinnon eri
tasoilla. Johtosäännön avulla tarkennetaan yliopistolain yliopiston hallintoa koskevia säädöksiä ja toteutetaan yliopiston strategiaa sekä hyvän
johtamisen periaatteita yliopiston hallinnossa. Eri yliopistoissa dekaanien tehtävät poikkeavat tiedeyhteisöjen johtamisen ja hallinnollisten
tehtävien osalta hieman toisistaan. Oleellista on, että dekaanit ovat
tulosvastuullisessa asemassa omassa yliopistossaan. Dekaanin nimeää
yliopiston hallitus tai rehtori tehtävään ilmoittautuneista henkilöistä
tiedeyhteisöä kuultuaan. Dekaanin toimikausi on yleensä neljä vuotta.
Pätevyysvaatimuksissa on yliopistokohtaisia eroja: dekaanin tulee olla
henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito ja johtamistaito. Kaikissa yliopistoissa dekaanin ei tarvitse olla
tohtorintutkinnon suorittanut. Dekaanin tehtäviä ovat tyypillisesti tieteenalayksikkönsä johtaminen ja kehittäminen yliopistonsa strategian
mukaisesti, sekä raportointi näistä rehtorille. Dekaanin tulee vastata
rehtorille yksikkönsä taloudesta ja toiminnan kannattavuudesta sekä
toimia tieteenalayksikkönsä monijäsenisen hallintoelimen, tiedekuntaneuvoston tai johtokunnan puheenjohtajana. Yliopistokohtaisesti on
henkilöstön ja opiskelijoiden rekrytointiin sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä johtamis-, vastuu- ja kehittämistehtäviä määritelty eri
tavoin. Dekaanilla on yleensä delegointimahdollisuus toimivaltaansa
kuuluvista tehtävistä muille yliopistoyhteisön henkilöille. Tyypillisesti
dekaanin esimieheksi on määritelty rehtori, jolle dekaani on vastuussa
tiedeyhteisönsä toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta. Tutkimuksessa ei tarkastella dekaanien varsinaisia tehtäviä saatikka vertailla eri
yliopistojen dekaanien tehtävien ja aseman eroavaisuuksia suhteessa
muihin yliopistoihin.
Haastateltujen dekaanien nimiä tai tietoja heidän taustayliopistostaan ei tuoda tässä tutkimuksessa esiin. Dekaaneja on kussakin yliopistossa määrällisesti vähän, joten tutkimuseettisistä syistä yliopistojen
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nimiä ei mainita. Oleellista on, että dekaaneilla on samanlainen asema
yliopistossaan ja miten hyvin he edustavat suomalaisten yliopistojen
kenttää. Tehtävä on pitkälti yliopistosta tai tieteenalasta riippumaton. Tutkimuksen ytimessä on dekaanien psykologiset sopimukset.
Haastatteluaineisto jää tutkijalle ja on käytettävissä ainoastaan tässä
tutkimuksessa ja mahdollisissa tähän tutkimukseen liittyvissä tutkijan
laatimissa tieteellisissä artikkeleissa. Tähän menettelyyn on päädytty
haastateltavien henkilöllisyyden suojaamiseksi sekä luottamuksellisen
ja avoimen ilmapiirin saavuttamiseksi haastattelutilanteissa. Haastateltavien anonymiteetti mahdollistaa myös sellaisten ilmiöiden ja merkitysten sisällyttämisen aineistoon, mikä ei olisi tullut esiin, mikäli haastateltavien nimet julkaistaisiin. Haastattelujen yhteydessä sovittiin, että
sekä haastateltavat että tutkija voivat vielä myöhemmin ottaa yhteyttä
toisiinsa täsmentääkseen haastatteluaineistoa.

5.2 Aineiston keruu
Grounded teoria –menetelmä edellyttää tutkijan rakentavan hypoteeseja vasta aineistonkeruun jälkeen, jolloin oleellista on ensin kuunnella
tutkittavien puhetta. Grounded teoria –menetelmällä tehty tutkimus
sallii tutkijan myöntävän, ettei hän tiedä tutkittavasta asiasta tarpeeksi
esittääkseen täsmällisiä kysymyksiä. Tutkija ei tiedä, mitä tulisi kysyä,
ennen kuin hän on kerännyt ja analysoinut aineiston. Grounded teoria
ohjaakin tutkijaa etsimään ilmiöitä, jotka ovat epäselviä tai avoimia.
(Auerbach & Silverstein 2003, 7, 20-27)
Tähän tutkimukseen on aineiston keruun tavaksi valittu narratiiviset haastattelut, joiden on todettu soveltuvan grounded teorian
mukaiseen aineistonkeruuseen (Auerbach & Silverstein 2003).
Grounded teoria –tutkijan tulee rakentaa haastattelu, mikä sallii tutkittavan puhua vapaasti kokemuksistaan ja elämästään. Auerbach ja
Silverstein (2003) suosittelevat grounded teoria -tutkimuksen narratiivisessa haastattelussa kysymään noin kuusi hyvin yleistä kysymystä,
ettei kysymysten runsaus ja huoli ehtiä vastata ahdistaisi haastateltavia. Haastattelukysymysten tulee kannustaa kertomaan tutkittavaan
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ilmiöön liittyvistä kokemuksista niihin liittyvän historian valossa.
Haastateltavien vastaukset ovat tärkeämpiä kuin heille esitetyt kysymykset. (Auerbach & Silverstein 2003, 20–27.) Tässä tutkimuksessa
haastattelurunko rakennettiin hyvin väljäksi siten, että kysymykset
mahdollisimman vähän ohjasivat tai rajoittivat haastateltavan puhetta. Haastattelukysymysten laadinnassa huomioitiin se, että kysymykset eivät millään lailla rajanneet mitään ulottuvuutta vastauksista pois,
vaan haastateltava sai tuottaa oman käsityksensä ja ymmärryksensä
mukaisen vastauksen sisältäen kaiken sen materiaalin kyseessä olevasta
asiasta, minkä hän itse katsoi asiaankuuluvaksi ja tarpeelliseksi. Kysymysten valinnassa käytettiin hyväksi alustavaa psykologisten sopimusten teoriasta hankittua tietämystä siten, että kysymykset kohdistuivat
psykologisten sopimusten keskeisiin ulottuvuuksiin, mutta eivät vielä
lukinneet analyyttista viitekehystä psykologisten sopimusten tarkasteluun. Haastattelurungolla pyrittiin avaamaan näkökulmia, joihin
haastateltavat eivät muuten ehkä kiinnittäisi huomiota. Haastatteluissa tutkija oli kiinnostunut haastateltavien henkilökohtaisista näkemyksistä ja ajatuksista. Haastattelukysymykset on kuvattu kappaleessa
4 ja haastattelurunko on liitteenä 1.
Tässä tutkimuksessa haastateltavia lähestyttiin ensin puhelimitse,
jolloin kerrottiin tutkimuksen aiheesta ja alustavasti haastattelun
sisällöstä sekä pyydettiin tapaamista tutkimushaastattelua varten.
Keskustelussa korostettiin tutkimuksen luottamuksellisuutta sekä
haastateltavien anonyymiutta tulosten käsittelyssä ja julkaisemisessa.
Kaikki puhelimitse tavoitetut, yhtä lukuun ottamatta, suostuivat
haastatteluun, ja haastattelun ajankohta saatiin sovittua ensimmäisellä
yhteydenotolla. Puhelinkeskustelun jälkeen haastateltaville lähetettiin
sähköpostiviesti, jossa vahvistettiin haastattelun ajankohta ja paikka.
Sähköpostin liitteenä lähetettiin kaikille haastateltaville saman sisältöinen kirje (liite 2), jossa kerrattiin puhelinkeskustelussa aiemmin kerrotut tutkimuksen aiheeseen, tutkimusmenetelmään, anonymiteettiin
ja aineistojen säilyttämiseen liittyvät seikat. Varsinaisia haastattelun
kysymyksiä ei kerrottu etukäteen.
Haastateltavat halusivat, että haastattelu tapahtuisi heidän omassa
yliopistossaan työpäivän aikana tai välittömästi sen jälkeen. Haastat5 Tutkimuksen toteutus | 143

telut toteutettiin yleensä haastateltavan työhuoneessa. Haastattelujen
ajankohdat he valitsivat siten, että heillä olisi mahdollisuus käyttää
haastatteluun yhdestä tunnista tarvittaessa jopa kahteen tuntiin.
Haastattelun aluksi haastateltaville kerrottiin haastattelun pääasiallinen sisältö. Haastateltavat nähtiin merkityksenantajina, jonka
perusteella tutkijalla on ollut mahdollisuus tehdä tulkintoja, rakentaa
ja yhdistää merkityksiä pelkkien faktojen ja tosiasioiden keräämisen
sijaan. Haastateltavat tarinoivat hetkittäin vuolaasti ohi haastattelijan
antaman kysymyksen kuljettaen itse puhetta tärkeinä pitämiinsä seikkoihin. Tarkat haastattelukysymykset olisivat olleet turhia ja niissä olisi
ollut vaikea pysytellä. Tutkija ei keskeyttänyt haastateltavien puhetta,
vaan antoi haastateltavien itse rakentaa kysymysten innoittamina puhettaan. Tämä toi aineistoon rikkautta ja syvyyttä. Haastattelun lopuksi tutkija tarkisti haastattelurungostaan, että kaikista kysymyksistä oli
puhuttu ja tarvittaessa ohjasi keskustelun takaisin siihen kysymykseen,
jonka katsoi tarvitsevan lisäselvennyksiä. Haastattelut kestivät ajallisesti minimissään 52 minuuttia.
Kaikki haastateltavat suostuivat puheensa nauhoittamiseen.
Haastattelun nauhoitus mahdollisti haastattelijan keskittymisen itse
haastatteluun. Nauhoittamisen avulla kaikki aineisto saatiin helposti
talteen ja tarkasti raportoitua. Jokaisen haastattelun jälkeen tutkija teki
muistiinpanoja haastattelutilanteesta. Tutkija kirjasi huomioitaan haastateltavan käyttäytymisestä ja ruumiinkielestä sekä haastattelutilanteen
tunnelmasta. Usein ilmeet ja eleet kertoivat omaa kieltään. Kaikki haastattelut litteroitiin niin pian kuin mahdollista heti haastattelun jälkeen.
Näin menetellen tutkija sai vihjeitä seuraavaa haastattelua varten siitä,
mihin tulisi jatkossa mahdollisesti kiinnittää erityistä huomiota. Tutkija litteroi aineiston itse. Litterointi oli hidasta ja edellytti nauhoitusten
kuuntelua moneen kertaan, edellisellä kerralla kirjoitettua täydentäen.
(Ks. Strauss & Corbin 1990, 30–31.) Aineiston keruu kesti vuoden
2013 huhtikuun alusta elokuun loppuun. Jokainen haastattelu lisäsi
tutkijan sensitiivisyyttä haastateltavia kohtaan ja valmensi seuraavaa
haastattelua varten. Tutkija oppi syventävien kysymysten tekemisen
tilanteissa, joissa tutkija halusi varmistaa ymmärtäneensä haastateltavan
puheen oikein, haastateltavan tarkoittamalla tavalla.
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Analyysi alkaa jo aineiston keruuvaiheessa. Analyysin eri vaiheet etenevät keskenään limittäin sekä ajoittain myös samanaikaisesti. (Strauss
& Corbin 1990, 58–59.) Ensimmäisiin haastatteluihin lähdettiin
avoimin mielin tiedostaen, että kaikki kerätty haastatteluaineisto on
tärkeää analyysimateriaalia. Jokaisen haastattelun myötä tutkijan oma
ymmärrys aiheesta lisääntyi. Tutkijan oma ymmärrys ja aineistosta
nousseet käsitykset muodostivat väitöskirjatyöhön ohjaavan ytimen.
Tutkija muodosti jo aineiston ensimmäisiä haastatteluja kerätessä ja
analysoidessa alustavia hypoteeseja ja aineistoa selittävän teorian luonnoksia. Jokainen haastattelukerta ohjasi seuraavaa keskustelutilannetta,
ja aiemmin kerättyä aineistoa pyrittiin ikään kuin testaamaan seuraavissa haastatteluissa. Tämä jatkui koko aineiston keruun ajan, teoreettisen
otannan periaatteen mukaisesti. Tutkija hyväksyi ja otti vastaan kaiken
haastateltavilta tulleen tiedon, kunhan se liittyi aihealueeseen. Kyseessä
on yksi grounded teorian tärkeistä periaatteista. Aineiston keruussa ja
analysoinnissa on tärkeää keruun ja analysoinnin vuorovaikutus, toisin
sanoen kerätyn aineiston analyysi ohjaa myöhempää aineiston keruuta.
Tutkimuksen etenemisen ja aineiston analyysin kannalta oli tärkeää,
että tutkija haastatteli ja litteroi aineiston itse. Aineiston keräämistä
auttoi informanttien mielenkiinto tutkimusaihetta kohtaan. (Ks.
Strauss & Corbin 1990, 179–180.)
Grounded teoria -tutkimuksessa tutkija jatkaa aineiston keruuta
siihen saakka, kunnes haastatteluista ei enää löydy uutta tietoa. Kyse
on teoreettisesta saturaatiopisteestä, mitä ei voi etukäteen määritellä.
Saturaatiopistettä ei voida määritellä aivan ehdottomana ja yksinkertaisesti löydettävissä olevana asiana, koska täydellistä saturaatiota ei
voida saavuttaa. Tutkijalla itsellään on vastuu riittävän saturaatiotason
määrittämisestä, ja tämä päätös tutkijan täytyy pystyä tarvittaessa perustelemaan. (Auerbach & Silverstein 2003, 20-27; Glaser & Strauss
1999.) Tämän tutkimuksen aineiston keruussa oli havaittavissa jo 6–7
haastattelun jälkeen aineiston kyllääntyminen, jolloin uutta tutkimuskysymysten kannalta tärkeää tietoa ei enää tullut esiin. Tutkija halusi
kuitenkin tehdä vielä loppukesällä 2013 muutaman lisähaastattelun aiempien tulosten testaamiseksi ja mahdollisen lisäaineiston saamiseksi.
Lisähaastatteluilla varmistettiin myös aineiston alueellinen kattavuus
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ja monitieteisten yliopistojen tieteenalakohtainen huomiointi. Haastatteluja tehtiin yhteensä kymmenen. Oleellista ei ole haastattelujen lukumäärä, vaan tutkimusmenetelmän luonne ja että kokemukset tulivat
ilmi jo kerätyllä haastattelujen määrällä.
Litterointivaiheessa tuli esiin joidenkin haastateltavien tapa toistaa
itseään, kertoa sama asia kaksi, jopa kolmekin kertaa. Tällä he halusivat
korostaa seikkoja, jotka olivat heille itselleen erityisen tärkeitä. Tällaiset
toistot jätettiin pois litterointivaiheessa. Suurin osa haastateltavista syventyi aidosti aiheeseen. Usea kertoi, että he eivät aiemmin ole saaneet
puhua näin syvällisesti omasta työstään. Omaa työtä ei tule pohtineeksi
arjen kiireissä.

5.3 Aineiston analyysi
Tämän tutkimuksen analyysiprosessi on rakennettu straussilaisen
suuntauksen pohjalta noudattaen straussilaisen suuntauksen analyysivaiheita ja välineitä. Straussilaisessa lähestymistavassa voidaan aineiston
analyysissä erottaa kolme osittain päällekkäin ja yhtä aikaa tapahtuvaa
koodausvaihetta: avoin, aksiaalinen ja selektiivinen koodaus. Niiden
avulla analyysi etenee aineistosta tunnistettavien keskeisten käsitteiden, niiden välisten yhteyksien ja ydinkategorian tunnistamiseen.
Kolmivaiheisen koodauksen etuina ovat etenemisen systemaattisuus
ja syventäminen yleiskuvasta yhteyksien kautta ytimeen. (Strauss &
Corbin 1990, 58–59.)
Grounded teoria -analyysille on ominaista jatkuva vertailu, selkeä
koodaus ja teorian työstäminen vaiheittain. Aineiston analyysi tapahtuu jatkuvan vertailun menetelmällä (constant comparative method).
Materiaaliaan tarkastellessaan teoriaa kehittääkseen tutkija toistuvasti
muotoilee uudelleen ja yhdistää teoreettisia huomioitaan. Analyysi
etenee neljässä vaiheessa. Se alkaa kategorioiden tapausten vertailulla, etenee kategorioiden ja niiden ominaisuuksien yhdistämiseen ja
teorian rajaamiseen sekä lopulta teorian kirjoittamiseen. Seuraava
vaihe pohjautuu aina edelliseen. (Glaser & Strauss 1999 (1967), 105.)
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sällä, kun tutkija vertailee esimerkiksi ensin aineistossa olevia ilmaisuja
ja myöhemmin aineistosta muodostettuja käsitteitä keskenään. Koko
analyysiprosessin ajan tapahtuvalla analyysin tulosten ja kerätyn aineiston vertailulla tutkija varmistaa analyysin oikeellisuuden, kun analyysi
etenee yhä abstraktimmalle tasolle. (Holopainen 2011, 238.)
Grounded teoriaan kuuluu, että tutkija pitää päiväkirjaa omista
kokemuksistaan ja alustavista ideoistaan sekä kirjaa myös teoreettisia
muistiinpanoja (theoretical memos) ja analysoi niitä (memo sorting)
koko analyysiprosessin ajan. Kirjaamalla muun muassa aineiston nostattamia kysymyksiä, omia ajatuksiaan sekä analyysin edetessä myös aineiston ja aikaisemman kirjallisuuden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia,
tutkija pystyy hahmottamaan aineiston yksityiskohtia ja kokonaisuutta.
Muistiinpanot auttavat analyysin edetessä nostamaan myös analyysin
abstraktiotasoa. (Strauss & Corbin 1990, 220–223.)
Aineiston koodauksen eri vaiheissa tutkija käyttää apunaan aikaisemmin mainittuja teoreettisia muistiinpanoja, joiden avulla hän tekee
väittämiä (työhypoteeseja) ja johtopäätöksiä aineistoon perustuvista
kategorioista ja niiden välisistä suhteista. Analyysin aikana tutkija hakee
aineistosta vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä
tässä tapahtuu? Mistä tässä on kyse? Mitä tästä seuraa? Kuinka tarkastelun kohteena oleva sosiaalinen vuorovaikutusprosessi etenee? Millaisia
merkityksiä eri tiedonantajat antavat tutkittavalle ilmiölle? (Strauss
& Corbin 1990, 59–60.) Tässä kohtaa tämän tutkimuksen tekijän on
myönnettävä, että varsinainen tutkimuspäiväkirja jäi vähäiseen rooliin.
Haastattelumatkoilla tutkija teki päiväkirjaan muistiinpanoja kunkin
haastateltavan kohdeyksiköstä ja muista saatavissa olleista taustoista.
Haastattelutilanteen jälkeen tutkija kirjasi vaikutelmiaan haastateltavasta, tunnelmasta ja haastattelun onnistumisesta. Aineiston analyysivaiheessa muistiinpanoja kertyi eniten avoimen ja aksiaalisen koodauksen aikana. Tämän tutkimuksen analyysin alkuvaiheessa tutkija käytti
taulukkolaskentaohjelmistoa, mikä mahdollisti aineiston luokittelun,
yhdistämisen ja havaintojen kirjaamisen aineiston lähelle. Muistiinpanojen kirjaamiseen taulukkolaskentaohjelmisto antoi lähes rajattomat
mahdollisuudet, mikä vähensi varsinaiseen päiväkirjaan tehtyjä merkintöjä. Aineiston kategorioiden työstämisessä taulukkolaskentaohjelmisto
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oli verraton apuväline. Oleellista analyysin synnyttämisessä oli jatkuva
liike haastatteluaineiston ja analyysihahmotelman välillä. Aineisto tuli
tutuksi, ja haastattelujen kirjauksista oppi tuntemaan haastateltavan
ilman merkintääkin. Analyysin eri vaiheet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1 Analyysin kolme tasoa ja niiden tarkoitukset (Strauss & Corbin
1990).
Taso

Nimi

Tarkoitus

Tulos

Vaihe I

Avoin
koodaus

Psykologisia sopimuksia
kuvaavien käsitteiden
(koodien) muodostaminen
aineiston avulla

Käsitteiden luonti.
Käsitteiden ja kategorioiden
nimet luotu ja ominaisuudet
tunnistettu.

Vaihe II

Aksiaalinen
koodaus

Psykologisia sopimuksia
kuvaavien käsitteiden ja
kategorioiden välisten
yhteyksien löytäminen

Käsitteiden ja kategorioiden
väliset yhteydet paikannettu ja
kuvattu.
Päällekkäiset kategoriat yhdistetty, hierarkia muodostettu ja
yläkategoriat tunnistettu

Vaihe III

Selektiivinen Löytää psykologisten
koodaus
sopimusten ydinmerkitys

Psykologisten sopimusten
kokonaismalli luotu kategoriarakenteen ja käsitejärjestelmän
pohjalta

Avoimen koodauksen tuloksena syntyneiden kategorioiden erottelua ei
sisällytetä analyysi- ja tulkintalukujen teksteihin, vaan se on osa tulosten
muodostamisessa käytetyn grounded teoria -menetelmän herkkyyttä.
Yläkategoriat ovat hierarkkisen rakenteen pääluokkia. Ydinkategoria
puolestaan on muodostetun teorian avainkohta. Ydinkategoria löytyi
yläkategorioiden joukosta.
5.3.1 Avoin koodaus

Aineiston purkaminen alkaa avoimella koodauksella. Avoimessa koodauksessa aineistosta etsitään systemaattisesti käsitteitä, jotka kuvaavat
aineistoa ja siihen liittyviä ilmiöitä kuten tapahtumia, toimintoja,
suhteita, konteksteja, vaikutuksia, tuloksia ja niin edelleen. Avoimen
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toilee aineistosta tutkittavaa ilmiötä kuvaavia alustavia käsitteitä ja luokittelee niitä. Avoimessa koodauksessa tutkija tutustuu aineistoon huolellisesti ja tekee samalla merkintöjä niistä substantiivisista koodeista,
jotka muodostuvat aineiston empiirisistä ilmauksista. Samalla tutkija
vertailee substantiivisia koodeja keskenään etsien niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Substantiivisten koodien vertailun avulla tutkija voi
luokitella niitä alustavasti alakategorioihin. Vertailemalla alakategorioita keskenään ja löytämällä niistä yhtäläisyyksiä voi tutkija puolestaan
yhdistellä alakategorioita alustaviksi yläkategorioiksi. Kategorioiden
nimeämisessä hyödynnetään tiedonantajien omia ilmaisuja. Tutkijaa
auttaa tutkittavalle ilmiölle annettujen merkitysten ymmärtämisessä,
substantiivisten koodien tunnistamisessa ja vertailussa sekä kategorioiden luokittelussa ja nimeämisessä, että hän tunnistaa myös kontekstin,
johon ne liittyvät. (Strauss & Corbin 1990, 61–74.) Lähtökohtana on,
että tutkija tekee aineistolleen kysymyksiä, sekä vertailuja aineistonsa
yhtenäisyyksien ja eroavaisuuksien löytämiseksi.
Avoimessa koodauksessa käytiin haastattelujen litteroitu ja paperille
tulostettu aineisto läpi rivi riviltä tekstiä alleviivaten ja merkiten koodit
marginaaleihin. Koodeille muodostettiin nimet pääosin haastateltavien omista ilmauksista. Koodit siirrettiin taulukkolaskentaohjelmaan
kukin omalle rivilleen informanttitiedot säilyttäen. Avointa koodausta jatkettiin ja täydennettiin taulukkolaskentaohjelmassa aika ajoin
litteroituun tekstiin tai haastattelunauhoitukseen palaten. Lopulta
avoimessa koodauksessa löytyi tässä tutkimuksessa 580 koodia. Tämän
jälkeen koodeista muodostettiin niin kutsuttuja käsiteryppäitä eli alakategorioita. Kukin alakategoria merkittiin värikoodilla ja nimettiin sisältönsä mukaisesti. Koodien ominaisuuksia vertailtiin ja ryhmiteltiin
samankaltaisuuksia sisältävät koodit omiksi värikoodeilla merkityiksi
ryhmikseen. Joitakin alakategorioita yhdisteltiin niiden sisältöjen
samankaltaisuuksien vuoksi. Alakategoriat alkoivat näin muodostua.
Seuraavaksi alakategoriat nimettiin koodien yhteistä merkityssisältöä
kuvaaviksi. Tämä ensimmäinen koodausvaihe oli menetelmään harjaantumattomalle tutkijalle haasteellinen. Avoin koodaus tehtiin
kolmeen kertaan eri tekniikoita kokeillen, alkaen litterointiprinttien
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joittamisista päätyen taulukkolaskentaohjelmiston hyödyntämiseen.
Koodit syntyivät lopulta kolmannella yrityksellä alusta aloittamalla.
Aikaa kului, mutta lopulta löytyi tutkijalle itselleen sopivin apuväline
aineiston käsittelemiseen. Tutkimusaineisto tuli näin hyvin tutuksi.
Grounded teoria -koodauksen tulee olla yksiselitteistä ja ulospäinkin
selitettävissä (Glaser & Strauss 1999 (1967), 102–103.) Tutkimusraportin luettavuuden vuoksi analyysin mekaniikka on jätetty pois tutkimusraportin myöhemmistä tulos- ja tulkintaluvuista, joissa keskitytään
perusprosessin, dekaanien psykologisten sopimusten erityispiirteiden
avaamiseen. Seuraavassa esitetään analyysin etenemistapaa käytännössä
yhden alakategorian rakentumista koskevan esimerkin avulla taulukossa 2. Esimerkkinä avaan ”Intohimoinen tieteentekijä” -alakategorian.
Kuvattu alakategoria pitää sisällään useampia koodeja kuin taulukossa
esitetyt, mutta esitetyt kaksi koodausnäytettä riittävät lähestymistavan
selventämiseen.
Taulukko 2 Näyte avoimen koodauksen Intohimoinen tieteentekijä -alakategorian rakentumisesta.
Lainaus haastatteluaineistosta

Avoin koodaus, alakategorioiden ainekset

”No joo, innostun työstä. Se on suuri haaste viedä tämmöstä
eteenpäin. Ei minulta ole innostus loppunu. aina uusista hyvistä
ideoista innostun helposti. Tietysti me joudutaan kattomaan.
Mun vahvin alue on että mä ylipäätään haluan kehittäjän roolin.
Ja ideoijan roolin. Eri puolilla on asioita joista voi innostua.
Uusista avauksista ja jos saan muutki innostumaan. Esim. saatiin
hankkeita aikaan ja saatiin rahoitusta. Tän tyyppisistä, mitä voi
sysätä vähä eteenpäin. Ja innostuu ihmisten menestyksestä. Se
varmaan, siitä innostuu erityisen paljon jos omat oppilaat tai
jos joku tiedekunnassa saa hyvän position, hyvän rahoituksen ja
muuta. Menestyksestä. Ei sitä mieti sitä omaa menestystä. Kyl se
on se jälkikasvun menestys. näin se vaan on. [H1]

Työ intohimo

”Joka päivä luen, ei välttämättä enää työpäivän aikana pysty,
yhden tieteellisen artikkelin ylläpitääkseni itelle semmosta
omaa…Koko ajan voi tavata ihmisiä, jotka tutkii ja ylläpitää
jatkuvaa älyllistä kilvoittelua itsekin. Tieteellistä intohimoa tässä
on mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi miten väitöskirja syntyy,
se motivoi… Väitöskirjojen ohjaaminen, sehän on tämmösiä
työpaikkaohjaamisia itselleni. Se on aivan mieletön etu saada
tutustua muiden kasaamaan työhön.” [H2]

Älyllinen kilvoittelija

Innostunut kehittäjä
Tieteentekijä

Mahdollistaja
Innostuu muiden
menestyksestä
Harmaa eminenssi

Tiede intohimona
Väitöskirjaohjaukset
tyydyttävät omaa
tiedonjanoa
Huumaantunut
tiedeyhteisöstä
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Edellä olevat haastattelulainaukset osoittavat dekaanien olevan syvimmiltään tieteentekijöitä, yliopistokulttuurin ylläpitäjiä. Yliopiston
johto ei edellytä heiltä opetus- ja tutkimustehtäviin osallistumista, vaan
he saavat itsenäisesti päättää, resurssiensa mukaan, tiedeyhteisönsä
varsinaisiin tehtäviin osallistumisestaan. Johtosäännöissä määritellyt
tehtävät ovat kuitenkin dekaanien velvollisuuksia, joista he ensisijaisesti vastaavat.
5.4.2 Aksiaalinen koodaus

Avointa koodausta seuraa toinen vaihe, aksiaalinen koodaus, joka
tarkoittaa aiempaa intensiivisempää analyysiä jo muodostetuista
alakategorioista. Tarkoitus on ryhmitellä alakategoriat uudelleen
mielekkäiksi ja yhtenäisiksi kategorioiksi etsien kategorian ja sen
alakategorian välisiä suhteita. Tavoitteena on kategorioiden vertailu
ja niiden välisten yhteyksien paikantaminen. Tässä vaiheessa tutkija
kiinnittää erityistä huomiota myös kategorioiden ominaisuuksiin ja
niiden ulottuvuuksiin. Siten hän saa tarkempaa tietoa paitsi kategorioiden sisällöistä, myös kategorioiden sisäisestä vaihtelusta. Lisäksi tutkija voi jo tässä vaiheessa saada tietoa siitä, mihin hän kenties tarvitsee
vielä lisäaineistoa kategorian vahvistamiseksi. (Holopainen 2011, 241.)
Tämänkin vaiheen työkaluna tutkija käytti taulukkolaskentaohjelmaa.
Alakategorioita siirreltiin ryppäiksi ja etsittiin niiden väliset kausaaliset
olosuhteet, asiayhteydet, toimintaa muuttavat ehdot ja toimintastrategiat. Merkinnät tehtiin taulukkolaskentaohjelmaan. Tutkimuksen
kautta haastateltavien omat ilmaisut ja tulkinnat saavat keskeisen sijan
sisältyen samalla uuteen ja analyyttiseen terminologiseen kehykseen
(Strauss & Corbin 1990, 63–69).
Tässä tutkimuksessa esimerkiksi yläkategoria ”Yliopistokulttuurin
ylläpitäjä” muodostuu kahdesta alakategoriasta, ”Harmaa eminenssi”
ja ”Intohimoinen tieteentekijä”. Yläkategorioiden ja niiden alakategorioiden ominaisuuksien sisältöjä kuvaavissa koodeissa käytettiin
haastateltavien ilmaisemaa puhetta ja osittain tutkijan intuition perusteella nimeämiä koodeja. Myös kategoriat ja niiden jäsennys ovat analyysiprosessin jalostamaa tiivistettyä haastateltavien omaa jäsennystä.
Koodauksessa apuna käytettyyn taulukkoon tutkija merkitsi alakate5 Tutkimuksen toteutus | 151

gorioiden ulottuvuuksia suhteessa organisaatiossa ylös- tai alaspäin ja
suhteessa muihin kategorioihin. Informanttien puheessa esiintyi ylivoimaisesti eniten ilmaisuja dekaanien suhteesta organisaatiossa alaspäin,
mikä merkitsee tiedeyhteisön tärkeyttä dekaaneille itselleen johtajan
roolissaan.
Seuraavassa esimerkkejä näiden kahden alakategorian sisältämistä
koodeista:
Alakategoria ”Harmaa eminenssi” sisältää esimerkiksi seuraavia koodeja: edellytysten luoja, kehittäjä, kannustaja, toimintaympäristöjen
luoja, jälkikasvulle mahdollisuuksia, kasvattaa seuraajia, jatkokoulutettavia, jatkokoulutuksen kehittäminen kunnianhimona, täydentävän rahoituksen hakemista, oman tieteenalan edistäjä, muiden onnistuminen
palkitsee, onnenjakaja, rahoituksen sparraaja.
Alakategoria ”Intohimoinen tieteentekijä” sisältää seuraavia koodeja: Uuden etsiminen ja löytäminen innostuksen lähde, uusimman
tiedon risteyskohdassa, tutkimustyö palkitsevaa, omia tutkimusintressejä, nauttii tutkimustyöstä, arvostaa yliopistolaisten palavaa sitoutuneisuutta substanssiinsa, yliopistolaiset tieteelle omistautuneita, tutkimustyöhön keskittyminen houkuttelee sekä akateemisuuden ylistäjä.
Edellä kuvatut alakategoriat ovat erikseen kuvattuina merkittäviä.
”Harmaa eminenssi” ilmaisee dekaanien tiedeyhteisöään palvelevaa
asennetta ja heidän omaa ymmärrystään edellytyksistään edistää nuorempien tieteentekijöiden kasvamista tieteentekijöinä sekä heidän
edellytyksiään järjestää esimerkiksi rahoitusta seuraavalle sukupolvelle.
”Intohimoinen tieteentekijä” -alakategoria puolestaan kertoo syyn,
miksi dekaanit niin mielellään järjestävät toimintaedellytyksiä tiedeyhteisölleen. He ovat itse syvimmiltään tieteentekijöitä, mutta ymmärtävät sen, että esimerkiksi heidän oma aikansa ei riitä tutkimustyön
tekemiseen. Silti he mielellään herättelevät jälkikasvulleen intohimoja
tieteentekemiseen. Molemmat alakategoriat ovat kuvaamisen arvoisia
ja kertovat dekaanien syvimmistä kokemuksista heidän omalla kielellään. Yhdistettyinä nämä alakategoriat muodostavat yläkategorian
”Yliopistokulttuurin ylläpitäjä”.
Aksiaaliseen koodaukseen liittyy paradigmamalli, jonka avulla
avoimessa koodauksessa muodostuneet alakategoriat voidaan yhdistää
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yläkategorioiksi. Kyse on kategorioiden täsmentämisessä ja vertailussa
apuna käytettävästä koodausparadigmasta, jonka avulla tutkija tarkastelee toiminnan kontekstia, toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja sen
strategioita sekä toiminnan ehtoja ja syyseuraussuhteita. Tavoitteena on
muun muassa selvittää, mitkä tekijät tutkittavan ilmiön ympäristössä
liittyvät tarkastelun kohteena olevaan vuorovaikutukseen tai toimintaan. Myös tässä vaiheessa tutkija palaa välillä alkuperäiseen aineistoon.
Tällä hän varmistaa, että analyysin tuloksena muodostetut kategoriat
sopivat aineistoon ja ettei analyysin aikana ole hukattu tutkimuksen
kannalta tärkeää aineistoa. (Strauss & Corbin 1990, 97–104.) Koodausparadigmamalli mahdollistaa tulkintaprosessin operationalisoinnin ja auttaa tutkijaa ymmärtämään ilmiön monimuotoisuuden sekä
ilmiöihin sisältyvät yhteydet.
Strauss ja Corbin (1990) kuvaavat paradigmamallin seuraavasti:
(A) KAUSAALISET EHDOT -> (B) ILMIÖ ->
(C) KONTEKSTI -> (D) VÄLIINTULEVAT EHDOT ->
(E) TOIMINNAN/VUOROVAIKUTUKSEN
STRATEGIAT -> (F) SEURAUKSET
(Strauss & Corbin 1990, 99.)
Lopulta näiden tarkastelujen pohjalta muodostettiin yläkategoriat.
5.4.3 Selektiivinen koodaus

Analyysin kolmannessa vaiheessa, selektiivisessä koodauksessa (selective
coding) tutkija etsii aineistosta kategorioiden välisiä yhteyksiä ja tutkittavan ilmiön kannalta keskeistä kategorioita yhdistävää ydinkategoriaa,
joka selittää tutkittavan ilmiön kehitystä tai muutosta kuvaavaa yksilöllistä vaihtelua aineistossa. Tämä viimeinen koodausprosessi tarkoittaa
aineistosta tehtyjen havaintojen ja kategorioiden systemaattista yhteen
liittämistä ja teorian muodostamista. Selektiivinen koodaus on tärkeä
ja tutkijalle haastavin vaihe, koska siinä integroidaan aksiaalisessa koodauksessa syntyneet kategoriat, määritellään ydinkategoria ja tehdään
päätös teoriasta. Tärkeää on, että valittu ydinkategoria muodostaa
selkeän yhteyden kaikkien muiden kategorioiden kanssa ja edustaa
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kaikkien muiden kategorioiden ydintä. Tämä koodausvaihe ei juurikaan eroa aksiaalisesta koodauksesta, vaan siinä ainoastaan liikutaan
abstraktimmalla tasolla. (Strauss & Corbin 1990, 117.)
Tämän tutkimuksen selektiivisessä koodauksessa tutkija päättää,
mitkä aksiaalisessa koodauksessa syntyneet kategoriat hän haluaa
lopulliseen teoriaan sisällyttää. Mikäli kaikki kategoriat eivät tunnu
tutkimuksen ydinkategorian kannalta merkityksellisiltä, voi niitä jättää
pois. Ydinkategoria voi olla jokin aksiaalisessa koodauksessa syntyneistä kategorioista, tai se voidaan nimetä erilliseksi, kaikkia kategorioita
yhdistäväksi ydinkategoriaksi. Ydinkategoria on tutkimuksen ydin,
joka tiivistää tutkimuksen keskeisen sanoman.
Selektiivisessä koodauksessa alkaa koodausparadigman avulla hahmottua ydinkategoria eli dekaanien psykologisten sopimusten ydin.
Ydin löytyy induktion avulla. Aksiaalisessa koodauksessa muodostetut
yläkategorioiden nimet siirrettiin ja ryhmiteltiin uuteen taulukkoon
koodausparadigmamerkintöineen. Selektiivinen koodaus aloitettiin
taulukkolaskentaohjelmassa ja tämä vaihe tehtiin loppuun aineiston
analyysin aukikirjoitusvaiheessa. Näin syntyi ydinkategoria induktiivisen päättelyn avulla.
Seuraavaksi tutkija testaa, kuinka hyvin muodostetut kategoriat ja
niitä yhdistävä ydinkategoria kuvaavat aineistoa ja alustavaa teoriaa
tutkittavasta ilmiöstä. Tätä hän testaa palaamalla jälleen kerran takaisin
aineistoon. Nyt tutkija etsii aineistosta esimerkkejä tapauksista, jotka
sopivat alustavaan teoriaan ja siten vahvistavat sitä. Lisäksi hän etsii tapauksia, jotka eivät näytä sopivan kehitteillä olevaan teoriaan. (Strauss
& Corbin 1990, 118.)
Kun tämän tutkimuksen ydinkategoria oli päätetty ja nimetty, alkoi
vaihe, jossa aiemmin nimettyjä aksiaalisessa koodauksessa syntyneitä
kategorioita alettiin liittää ydinkategoriaan, eli haettiin yhteyksiä ja suhteita aksiaalisen koodauksen kategorioiden ja ydinkategorian välillä siten,
kuin ne aineistossa esiintyvät. Nämä suhteet avattiin visuaalisesti omaksi
kuviokseen (Kuvio 11). Kaikki aksiaalisen koodauksen kategorioista eivät
saaneet yhtä vahvaa yhteyttä ydinkategoriaan. Tärkeimmät aksiaalisen
koodauksen kategoriat liittyvät siihen, miten tiedeyhteisö toimii suhteessaan dekaaniin ja miten dekaani itse toimijana tiedeyhteisöään tukee.
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Kun ydinkategoria ja kaikkien kategorioiden keskinäiset suhteet olivat selvillä, alkoi varsinaisen teorian kirjoitus. Tutkijan tehtävänä tässä
vaiheessa oli kuvailla kategorioiden välisiä suhteita ja riippuvuuksia
sekä esittää niistä väitteitä ja tulkintoja. Tutkijan palaaminen omaan
empiiriseen aineistoon ja tutkijan tekemät vertailut rakentamansa teorian ja empiirisen aineiston välillä olivat tässä vaiheessa tärkeitä.
Lopuksi alkoi hahmottua substantiivinen, dekaanin psykologisia
sopimuksia käsittelevä teoria. Teoria rakentui vertaamalla empiirisestä
aineistosta saatuja väitteitä ja siitä muodostettuja kategorioita aiempaan tutkimuskirjallisuuteen sekä tutkijan omaan pohdintaan. Teorian
rakentamisvaiheessa teorian luomiseen tarkoitettu apuväline, konditiomatriisi, oli suureksi avuksi. Konditiomatriisin avulla syntynyttä teoriaa
voi tarkastella moniulotteisemmin ja tarkemmin kuin mihin ilman tätä
apuvälinettä olisi mahdollisuus. Konditiomatriisi lisää tutkijan teoreettista sensitiivisyyttä erilaisille tutkimusilmiöön liittyville olosuhteille,
erilaisille potentiaalisille ilmiöön liittyville seurauksille. Se auttaa
tutkijaa myös systemaattisesti yhdistämään tutkimusilmiötä erilaisiin
olosuhteisiin ja konteksteihin. Konditiomatriisi muistuttaa tutkijaa
siitä, kuinka sekä mikro- että makrotason ilmiöt ja olosuhteet pitäisi
huomioida analyysissä, kuinka makrotason ilmiöillä ja olosuhteilla on
usein suuri vaikutus myös mikrotason ilmiöihin ja kuinka makrotason
ilmiöt ja olosuhteet joko suoraan tai epäsuorasti muodostuvat osaksi
analyysiprosessia ja tulosten tulkintaa. Tärkeää on muistaa, että huolimatta siitä, missä olosuhteissa ilmiö esiintyy, se on aina yhteydessä
ylemmän ja alemman tason olosuhteisiin kuin myös saman tason olosuhteisiin. (Strauss & Corbin 1990, 161–171.)
Konditiomatriisin eri tasot ilmentävät ihmistä ympäröivää maailmaa. Uloin taso edustaa tutkimusilmiöön nähden kaikkein kauimpia
ulottuvuuksia sisimmän tason ollessa lähinnä tutkimusilmiötä, toimintaa yksilötasolla. Kaikilla tasoilla on merkitystä tutkimusilmiön
tulkinnassa. Tutkimustehtävän näkökulmasta konditiomatriisi ilmenee
seuraavasti. Konditiomatriisi sisältää kahdeksan eri tasoa: uloimpana
on kansainvälinen eli globaali taso, johon yliopistojohtamisen näkökulmasta sisältyvät esimerkiksi kansainvälinen yliopistopolitiikka ja
hallinto, arvot, hallintohistoria ja -traditiot, yliopistojohtamisen kan5 Tutkimuksen toteutus | 155

sainväliset suuntaukset sekä kansainvälinen talous. Kansallinen taso
sisältää kansallisen toimintapolitiikan, ministeriön ohjauksen, kansallisen kulttuurin, historian, taloudelliset olosuhteet ja niin edeeen.
Kolmantena on alueellinen taso, joka sisältää toimintaympäristölliset,
esimerkiksi elinkeino- ja yritysrakenne sekä maantieteellinen sijainti
ja historialliset piirteet. Organisationaalinen taso sisältää yliopisto-organisaation rakenteen, normit ja ohjeet, yliopisto-organisaation
historian, päätöksentekokulttuurin, henkilösidonnaiset valtasuhteet ja
niin edelleen. Suborganisationaalinen taso sisältää esimerkiksi jonkin
yliopiston järjestelmän tai toimintayksikön erityispiirteet ja toimintatavat, kuten esimerkiksi jonkin tiedekunnan. Ryhmätaso sisältää
vaikkapa tutkimusryhmän tai yliopiston johtoryhmän yhteistä tietoa,
kokemuksia, osaamista ja toimintatapoja. Vuorovaikutustason prosessi
sisältää muun muassa toiminnan, neuvottelun, opettamisen sekä itsereflektion esimerkiksi dekaanin ja tiedeyhteisön akateemisen profession
välillä. Sisimpänä on ilmiöön liittyvä toiminta, joka tarkoittaa yksilön
toimintaa, dekaanin johtamista, hallintaa ja käyttäytymistä suhteessa
ilmiöön.
Konditiomatriisin tarkoituksena on muistuttaa ja auttaa tutkijaa tarkastelemaan ilmiöitä systemaattisesti eri tasojen kautta, rakentamalla
konditionaalisia polkuja. Konditiopolut ja niiden seuraaminen saattaa
tuoda esiin uudenlaisia näkökulmia, joiden avulla aineistoa voi ymmärtää paremmin. Oleellista on tehdä kysymyksiä, esimerkiksi: mitä tässä
tapahtuu, miksi, missä olosuhteissa, kenen kanssa yhteistyössä, mitä
tästä seuraa?

5.4 Tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on käyty keskustelua siitä, millaiset tutkimuksen arviointikriteerit soveltuvat laadulliseen tutkimukseen. Ollaan yhtä mieltä, että kvantitatiivisiin tutkimuksiin liitettävät arviointikriteerit eivät sovellu sellaisinaan laadullisen
tutkimuksen arviointiin. (Strauss & Corbin 1998, 266.) Laadullisen
tutkimuksen yleisiä luotettavuuden arviointikriteereitä ovat: tutki156 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

muksen ja sen tulosten uskottavuus, joka voidaan vahvistaa esimerkiksi
mahdollisimman avoimella tutkimusprosessin kuvaamisella; vahvistettavuus, eli osoitetaan tutkimustulosten perustuvan tutkimusaineistoon;
siirrettävyys osoittaa tulosten hyödyllisyyden; merkittävyyden ja sovellettavuuden arviointi jonkin toisen kontekstin kautta; johdonmukaisuus, eli toistettavuus. (Holopainen 2011, 246; Lincoln & Guba 1985,
189-316.) Näitä kriteereitä voidaan hyödyntää myös grounded teoria
-menetelmällä toteutetun tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa.
Lisäksi tutkimuksessa tuotetun teorian luotettavuutta tarkastellaan
aineiston laadun, analyysin ja tulosten raportoinnin osalta erityisesti
seuraavilla arviointikriteereillä: tuotetun teorian sopivuus (fitness), ymmärrettävyys (understanding), yleisyys (generality) ja kontrolli (control).
(Strauss & Corbin 1990, 23).
Tämä väitöskirjatutkimus on luonteeltaan laadullista tutkimusta,
jonka lähtökohtana on grounded teoria -pohjainen lähestymistapa.
Tutkimuksen eteneminen ja aineiston analyysi on laadittu straussilaisen koulukunnan periaatteiden mukaisesti. Tutkijalle grounded teorian straussilaisen koulukunnan mukainen analyysitapa on tarjonnut
selkeän, kolmivaiheisen etenevän analyysiprosessin. Grounded teoria
-tutkimus tarkoittaa aineistolähtöisyyttä ja tutkimuksen etenemistä
aineiston ehdoin. Niinpä tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan grounded teorian periaatteiden ja kriteerien pohjalta. (Strauss &
Corbin 1990, 23.)
Strauss ja Corbin (1998, 268–269) ovat korostaneet tutkimuksen
luotettavuuden kriteereinä tutkimusprosessin täsmällisyyttä ja sen
eksplisiittistä oikeellisuuden osoittamista. Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessi analyysivaiheineen on pyritty kuvaamaan mahdollisimman
avoimesti ja perusteellisesti siten, että lukijalle välittyisi selkeä kuva
analyysin toteuttamisesta. Tutkija on analyysikuvauksen yhteydessä
kuvannut esimerkkejä tekemistään kategorisoinneista ja käyttämistään
analysoinnin apuvälineistä, esimerkiksi paradigmamallista aksiaalisen
koodauksen työvälineenä.
Tärkeänä lähtökohtana tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
Strauss ja Corbin (1998, 270–272) korostavat tutkimustulosten aineistolähtöisyyttä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tutkijan
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rakentamien kategorioiden tulee olla puhtaasti aineistolähtöisiä ja
niillä tulee olla systemaattinen linkitys toisiinsa. Tässä tutkimuksessa
aina uuden kategorian esittelyn yhteydessä sen yhteys muihin kategorioihin on pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi, sekä kuviona
että sanallisesti tekstissä. Kategorioiden keskinäiset suhteet, järjestys ja
toisistaan riippuvaisuus on pyritty tuomaan esiin. Tässä tutkimuksessa
lähtökohtana on ollut rakentaa dekaanien psykologisten sopimusten
kuvaus aineistolähtöisesti yliopistojen akateemisten keskijohtajien kokemuksista käsin. Aineistolähtöisyys on ollut tärkeä edellytys ja samalla
vahvuus tutkimuksen luotettavuuden kannalta jo senkin vuoksi, että
aineistolla ei haeta tukea aiemmasta keskustelusta. Koska aiempi tieteellinen keskustelu yliopistojen keskijohtajien psykologisista sopimuksista
puuttui, tutkijalle itselleen ei etukäteen ole päässyt muodostumaan
olettamuksia, jotka olisivat ohjanneet tutkijaa johonkin tiettyyn suuntaan aineiston keruussa ja analyysissa. Tämä on osaltaan vahvistanut
aineistolähtöisyyttä ja lisännyt tutkimuksen luotettavuutta.
Aineistolähtöisyyden tavoitteena oli, että haastatellut dekaanit
voisivat mahdollisimman väljästi lähteä tarkastelemaan psykologisten
sopimustensa sisällöllisiä ja käytännöllisiä merkityksiä. Mikäli haastattelukysymyksen käsite oli haastateltavalle outo, tutkija auttoi tuomalla
esiin käsitteen esimerkkejä, lähinnä aiempien haastattelujen pohjalta,
samalla testaten aiemmista haastatteluista esiin nousseita tulosten ituja. Aineistolähtöisyyden korostamiseksi haastattelun eteneminen oli
rakennettu väljästi ja haastattelukysymyksiä käsiteltiin vapaassa järjestyksessä, haastateltavien ehdoilla.
Tutkimusaineiston kerääminen narratiivisella haastattelulla osoittautui aineiston määrästä ja työläydestä huolimatta hyväksi ratkaisuksi.
Tulokseksi rakennettu psykologisten sopimusten substantiivinen
teoria kattoi hyvin yksilöllisen aspektin, mikä strukturoidummassa
asetelmassa olisi saattanut jäädä vähemmälle huomiolle, jopa kokonaan
pois tutkimuksesta. Tutkimusaineiston nauhoittaminen ja sanatarkka
litterointi sekä luokittelun kaikkien vaiheiden, avoimen koodauksen,
aksiaalisen koodauksen ja selektiivisen koodauksen kirjaaminen vähensivät aineistosta tehtävän tulkinnan osuutta ja lisäsivät tuloksen pätevyyttä. Tulosten perusteena olevat sisällöt ja niistä johdetut päätelmät
158 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

etenemisvaiheineen olivat koko ajan tarkistettavissa. Narratiivisten
haastattelujen määrä (n 10) osoittautui riittäväksi aineistoksi. Tulokset
eivät syntyneet määrällisistä tekijöistä, vaan siitä kuinka hyvin tutkija
pystyi ymmärtämään ja kuvaamaan dekaanien psykologisia sopimuksia. Lisähaastattelut tuskin olisivat tuoneet tuloksiin mitään uutta ja
merkittävää.
Voidaan tietysti esittää pohdittavaksi, missä määrin haastateltavat
ovat tuottaneet omasta näkökulmastaan edullista tutkimusaineistoa.
Haastateltavat eivät olleet saaneet etukäteen haastattelukysymyksiä,
vaan ainoastaan yleiskuvauksen psykologisten sopimusten pääasiallisista sisällöistä. Näin he eivät olleet voineet pohtia vastauksiaan etukäteen. Haastattelutilanteessa kävikin usein niin, että haastateltavat
palasivat usein takaisin jo puhuttuun kysymykseen ja toistivat vastauksensa, ikään kuin tarkemmin harkittuaan vastausta. Näin vastauksissa
korostuivat tärkeät, henkilökohtaiset kokemukset. Tämän tutkimuksen haastateltavilla oli yliopistotyön näkökulmasta korkea ja keskeinen
johtajan asema ja pitkä ja monipuolinen kokemus yliopistotyöstä, mikä
toi aineistoon asioiden sisällöllistä hallintaa ja todennäköisesti käytännön toimintojen painottumisen vastauksissa. Tämän tutkimuksen
haastateltavat ovat tottuneet edustamaan omaa organisaatiotaan ja
harjaantuneet viestittämään tietynlaista mielikuvaa itsestään. Tällä on
ollut vaikutuksensa välittyneeseen positiiviseen mielikuvaan. Haastateltavien omien kokemusten kertominen synnytti tunteita ja muistoja,
mikä synnytti myös kriittistä puhetta. Haastateltavien valinnassa oli
ensisijaisesti kyseessä teoreettisesti ohjautuva otanta, jonka kriteerit
täyttyivät haastateltavien valinnan osalta. Tätä osoittaa myös heidän
tuottamansa haastattelutiedon laajuus ja syvyys. Teoreettisen otannan
kriteerit on esitelty luvussa 5.1.
Tutkimuksen tuloksissa tuodaan esiin aineiston analyysissa rakennetut kategoriat ja tutkimuksen tuloksena laadittu substantiivinen teoria.
Kun pohditaan tutkimuksen yleistettävyyttä ja sovellettavuutta johonkin toiseen kontekstiin, voidaan nähdä valikoivaan harkintaan perustuvaan otokseen valittujen dekaanien edustavan hyvin myös laajempaa
yliopistojen keskijohtajien joukkoa. Siten tutkimuksen tulokset olisivat
yleistettävissä ja sovellettavissa laajemminkin yliopistojohtamisessa.
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Tutkijan näkemys perustuu pääasiallisesti kolmeen seikkaan: 1) suomalaisten yliopistojen johtamisjärjestelmissä ja toiminnan rakenteissa
ei ole kovinkaan suuria eroja, 2) haastatellut keskijohtajat edustivat
monitieteisiä yliopistoja, joiden sisällä yksiköiden koot oli suhteutettu
kunkin yliopiston kokoon sekä 3) kaikissa yliopistoissa oli koettu samat
toimintaympäristöön liittyvät haasteet kuten resurssien niukkuus, hallinnon uudistamisen ja kehittämisen haasteet sekä johtamisjärjestelmän
uudistus. On siis todennäköistä, että haastatteluaineiston kerääminen
toisilta keskijohtajilta olisi tuottanut samankaltaisen lopputuloksen
yliopistojen keskijohtajien psykologisista sopimuksista.
Tutkimusten tulosten esittämisen yhteydessä on tuloksia lopuksi
suhteutettu aiempaan tieteelliseen keskusteluun. Tällä on haluttu selventää, mihin teoreettiseen keskusteluun omat tulokset kiinnittyvät ja
millä tavalla. Tulokset kiinnittyvät myös kompleksisuuskeskusteluun,
ja tuloksiin on otettu piirteitä complex adaptive systems ja complex
responsive prosesses -näkökulmista. Valintaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ydinkategorian kannalta.
Laadullisen tutkimuksen tekemisen edellytyksiä ovat vetäytyminen
ja tilanteiden kriittinen analysointi, ennakkokäsitysten tunnistaminen
ja välttäminen, pätevän ja luotettavan tiedon tuottaminen sekä abstrakti ajattelu. Kyetäkseen tähän laadullista tutkimusta tekevältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, teoreettista ja sosiaalista herkkyyttä,
kykyä säilyttää analyyttinen etäisyys ja samalla aiemman kokemuksen
ja teoreettisen tietämyksen hyväksikäyttö tulkitakseen näkemäänsä
sekä tehdäkseen neuvokkaita havaintoja. (Stauss & Corbin 1990,
18.) Grounded teorian mahdollisena heikkoutena jotkut voivat pitää
tutkijan roolin ja ymmärryksen merkitystä analyysin ja tutkimustulosten rakentamisessa. Perinteisesti on katsottu, että tutkijan arvot
ja omakohtaisuus tulee sulkea pois tutkimuksen tekemisestä. Koska
laadullinen tutkimus sisältää näitä elementtejä, on tutkijan omakohtaisuutta pidetty jääviyden perustana. Laadullinen tutkimus suhtautuu
omakohtaisuuteen ja arvoihin toisin: Esimerkiksi grounded teorian
konstruktivistinen suuntaus korostaa tutkijan aiemmin hankkiman
tieto- ja kokemusperustan merkitystä empiirisen aineiston analyysissä
ja tulkinnassa. Todellisuus ei ole tutkijasta irrallinen, vaan se konstru160 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

oituu havainnoijassa, tutkijassa itsessään, hänen kongnitiivisen toimintansa tuloksena. (Charmaz 2000, 510; Greckhamer & Koro-Ljungberg
2005, 736-737.) Tutkijan arvojen ja omakohtaisuuden oletetaan olevan
olennainen osa laadullista tutkimusta ja välttämätön osa inhimillistä
vuorovaikutusta, eikä niitä voi täysin eliminoida. Sen sijaan tutkijan
odotetaan tunnistavan omakohtaisuutensa ja arvonsa sekä tukeutuvan
niihin systemaattisella ja kurinalaisella tavalla. Lisäksi laadullinen tutkimus ymmärtää tutkijan omakohtaisen kokemuksellisuuden olevan
tutkittavan ilmiön tiedon lähde ja olennainen osa tutkijan refleksiivisyyttä. Tutkijan sisäpuolisuus lisää tutkimusmateriaalin todellisuutta
ja vääristelemättömyyttä. (Auerbach & Silverstein 2003, 27; Kuula
1999, 209.) Tämän tutkimuksen tekijällä on työkokemusta yliopiston
tutkimusryhmissä, laitostason ja hallinnon yksiköissä, mutta tiedekuntatason työkokemus puuttuu. Tästä johtuen työntekijähavainnot eivät
sekoittuneet tutkijahavaintoihin, sillä dekaanit olivat jääneet tutkijalle
tuntemattomaksi ryhmäksi. Yliopistokonteksti oli tuttu, mistä johtuen
informanttien tuottama puhe ja käytetyt käsitteet oli helppo ymmärtää
ja heidän kokemuksiaan kuvata. Yliopistojohtamisen tutkimuksessa
tutkija voi nähdä itsensä ja sosiaaliset taitonsa tutkimusvälineinä, joilla
saavutetaan kosketus ihmisten ajatuksiin ja toimintaan.
Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiessaan on tutkijan mietittävä
omaa suhdettaan toisaalta yliopiston hallintoon ja toisaalta tiedeyhteisöön. Yliopistojen akateemiset keskijohtajat työskentelevät tässä taitekohdassa. Kuulan mukaan (1999) tieteeseen liittyy olennaisesti mielikuva puolueettomuudesta, joka edellyttää, että tutkijan sisäpuolisuus
ja välitön suhde tutkittaviin lisäävät tutkimusmateriaalin todellisuutta
ja vääristelemättömyyttä. (Ks. Kuula 1999, 209.) Tutkijan on oltava
rehellinen tutkimukselleen, tutkittavilleen, tuloksilleen ja yleisölleen.
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6 Tulokset

6.1 Yleiskuvaus tuloksista
Tutkimusaineiston perusteella voi väittää, että tutkimusyliopistoissa
työskentely merkitsee substanssiosaajille enemmän kuin pelkästään
työsuhdetta yliopistoon. Yliopistoihin suhtaudutaan arvoyhteisöinä,
joissa tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollista toteuttaa itseään, tehdä
sitä tutkimusta, joka on itselle merkityksellistä ja olla osa tiedeyhteisöä,
jossa keskustellaan tärkeistä asioista, kilvoitellaan itsensä kehittämisestä
sekä tieteen eteenpäin viemisestä. Työ merkitsee tiedeyhteisön jäsenille
enemmän kuin tavallinen työsuhde. Työ on osa omaa identiteettiä.
Aineistosta voi päätellä, että haastateltavien psykologiset sopimukset yliopistoon instituutiona olivat muodostuneet hyvin varhain. Yliopistoyhteisön jäsenet kokevat, että suomalaiseen yhteiskuntaan liittyy
syvä arvostus yliopistoinstituutiota kohtaan. Psykologisen sopimuksen
muotoutuminen voi alkaa jo ennen yliopistoon opiskelemaan tai töihin tuloa. Mielikuvat syntyvät keskusteluissa koulussa ja kotona sekä
median välityksellä. Käsitykset yliopistosta työpaikkana rakentuvat jo
opiskeluaikana yliopiston henkilökunnan kanssa vuorovaikutuksessa
sekä muiden opiskeluun vaikuttavien tekijöiden, esimerkiksi infrastruktuurin ja muiden resurssien myötä.
Haastateltavat olivat oman tiedekuntansa väitelleitä tohtoreita, pääsääntöisesti professoreita, mikä kertoo pitkästä opiskeluajasta ja uutterasta oman tieteellisen uran kehittämisestä. Yliopistoura oli tyypillisesti pitkä ja usea haastateltava kertoi siirtyneensä jo pois kiihkeimmästä
kilvoittelusta oman uransa edistämisessä.
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Psykologisten sopimusten roolit
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Kuvio 6 Psykologisten sopimusten roolit.

Haastattelujen analyysi rakentuu tiedekuntien dekaanien tai vastaavien tieteenalayksiköiden johtajien kokemuksille siitä, millaisia rooleja
heidän kertomuksistaan nousee. Roolit on kuvattu kuviossa 6. Tutkimuksen aineistossa ilmenee yliopistojen hallinnollisen ja tieteellisen
johtamisen eriytyneisyys, mikä edelleen heijastuu dekaanien kokemuksiin omasta roolistaan johtajana. Esimerkiksi yläkategoria 6.2 Velvollisuudentuntoinen hallinnon pyörittäjä on kuvaus dekaanin roolista
hallinnollisena johtajana ja yläkategoria 6.3 Yliopistokulttuurin ylläpitäjä kuvaa dekaanien käsityksiä itsestään tieteentekijänä ja nuoremman
polven kasvattajana, yläkategoria 6.4 Mahdollistaja kuvaa dekaanien
kokemuksia tieteentekijöiden ja tieteellisen toiminnan johtajana,
yläkategoria 6.5 Autonominen keskijohtaja kertoo dekaanien suhteesta
yliopiston johtoon, joksi he kokevat pelkästään yliopiston rehtorin,
joka on dekaanien välitön esimies. Grounded teoria -menetelmällä
ovat tässä tutkimuksessa löytyneet dekaanien kokemukset itsestään ja
suhteestaan sosiaaliseen ympäristöönsä.
Dekaanien psykologisista sopimuksista nousseet roolien kuvaukset
on sisällytetty yläkategorioiden kuvausten yhteyteen. Löydettyjä tuloksia on soveltuvin osin vahvistettu muilla johtamisteorioilla. Kunkin
yläkategorian jälkeen kuvataan yläkategoriaan liittyvät alakategoriat
haastatteluotteineen. Ydinkategoria, eli kaikista edellisistä kuvauksista
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rakentuva tutkimuksen ydin, kuvataan tulososuuden lopussa, alaluvussa 6.6.

6.2 Velvollisuudentuntoinen hallinnon pyörittäjä ja
psykologiset sopimukset
Uuden yliopistolain myötä uudistettiin yliopistojen johtosäännöt.
Uudet hallintomallit pistivät uusiksi johtamisen. Johtajien vastuut ja
tehtävät korostuivat merkittävästi. Silti yliopistojen ydintoimintoja,
tutkimusta ja opetusta harvoin johtaa johtamisen koulutuksen saanut
ammattijohtaja, vaan johtaja on yleensä alan substanssin osaaja. Akateeminen johtaminen on siis vertaisten johtamista. Johtajan asemaan
useasti noustaan omasta tiedeyhteisöstä. Yliopistoille tyypillisesti
dekaanienkin toimintakaudet ovat määräaikaisia, yleensä 3–5 vuotta.
Toki dekaani voi tulla myös uudelleen valituksi. Vaikka rehtori nimittää dekaanit, hän ottaa tiedeyhteisön mielipiteen huomioon valintaa
tehdessään. Tämä tiedeyhteisön mielipiteen kuuleminen on kirjattu
useiden yliopistojen johtosääntöihin. Nykyisin johtaja voidaan valita
myös tiedeyhteisön ulkopuolelta, mutta tutkijan tausta ja tieteenalan
tuntemus rakentavat luottamusta ja uskottavuutta tiedeyhteisön näkökulmasta, minkä vuoksi yliopiston sisäinen rekrytointi lienee käytetyin
valintakriteeri.
Yliopiston dekaanilla on tyypillisesti työparinaan varadekaani.
Useassa yliopistossa työ on jaettu siten, että dekaani on myös tutkimuksesta vastaava ja varadekaani hoitaa koulutusdekaanin tehtävät.
Tässä tutkimuksessa dekaanit kertoivat enemmän tutkimustyöstä kuin
koulutukseen liittyvistä tehtävistä. Toisaalta yliopistojen tehtävänä on
antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta, minkä vuoksi tutkimustyö
ehkä korostuu. Tällä perusteella informanttien tehtävät, tai mielenkiinto, painottuivat enemmän tutkimukseen kuin opetukseen. Tässä
tutkimuksessa ei vertailtu kohdeyliopistojen dekaanien ja varadekaanien työnjakoa. Dekaanit voivat yliopistonsa johtosäännön puitteissa
pitkälti itse vaikuttaa tehtäväkokonaisuutensa sisältöön esimerkiksi delegoimalla tehtäviään oman tiedekuntansa sisällä. Toki on tiedekunnan
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yhteinen etu, että myös opetustoiminta on tuloksellista ja tuloksista
kannetaan tiedekunnassa yhteinen vastuu.
Koska dekaanien tehtäviin kuuluu monenlaista vastuuta ja johtamista, tarjoaa yliopisto heidän tuekseen myös hallintohenkilöstöä.
Dekaanit ovat keränneet ympärilleen hyvän ja toimivan tiimin. Hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö ovat varadekaanin lisäksi tärkeitä
kumppaneita. Yhteistyö sekä aktiivinen osallistuminen palavereihin
ja kokouksiin on tärkeää. On myös hyvä olla tavattavissa ja tavoitettavissa. Tiedekunnan johtoryhmätyöskentely tukee dekaanin työtä.
Ryhmä löytää helpommin ratkaisut kuin yksi ihminen. Hedelmällisen
työskentelyn edellytys on luottamuksellinen ja erilaisten mielipiteiden
salliva ilmapiiri, jossa kuuntelu on tärkeämpää kuin omien mielipiteiden nopea esittäminen.
Dekaanit suhtautuivat työhönsä hyvin vakavasti ja velvollisuudentuntoisesti. Haastatelluille dekaaneille oman työyhteisön kulttuuri
oli tuttu. Kulttuuri ilmenee mielipideilmastona, työskentelytapoina,
yhteistyösuhteina, perinteinä, suhtautumisena uusiin haasteisiin sekä
tiedeyhteisön yleisinä resursseina ja henkilöstörakenteena.
Organisaatiossa alas- ja ylöspäin

Velvollisuudentuntoinen
hallinnon pyörittäjä

Sitoutunut rutiinien
suorittaja

Akateemisten
keskijohtaja

Kuvio 7 Velvollisuudentuntoinen hallinnon pyörittäjä -yläkategoria ja sen
alakategoriat.

Dekaanien velvollisuudentuntoisuus ilmenee siten, että he pyrkivät
hoitamaan tehtävänsä ja siihen liittyvät rutiinit, kuten heiltä odotetaan.
Velvollisuudentuntoisina hallinnon pyörittäjinä dekaanit kokevat, että
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yliopiston hallinto ikään kuin vyöryttää heille päätösten tekemiseen,
toimeenpanoon, raportointiin ja suunnitteluun liittyviä tehtäviä.
Hallinnon edellyttämät tehtävät hoidetaan, koska dekaanit on tähän
johtajan asemaan nimitetty ja tehtävät on määritelty johtosäännössä.
Velvollisuudentuntoisen hallinnon pyörittäjän psykologinen sopimus
työnantajaansa kohtaan perustuu uskomukseen molemminpuolisista
velvollisuuksista. (Ks. George 2009, 3–5.) Sopimuksen molemminpuolisuus on dekaanien subjektiivinen käsitys, mikä tarkoittaa, että
osapuolilla on samanlainen käsitys velvollisuuksistaan toisiaan kohtaan.
Yhteinen käsitys perustuu yhteiseen tietoon, joka tulkitaan samalla
tavalla. Tällainen yhteisymmärrys on todennäköisintä tilanteessa, jossa
hallinnon edustajat tuntevat olosuhteet ja ovat useasti vuorovaikutuksessa dekaanien kanssa. (Ks. Rousseau 2003, 235.)
Dekaanit kokevat, että tiedeyhteisöissä suoraa ohjausta vastustetaan, koska se merkitsee asiantuntijoiden autonomian loukkaamista.
Työprosessien ja tuotosten valvonta ja kaikenlainen muistuttelu ovat
tehottomia, koska työ on aikaa vievää, mutkikasta ja tuotoksia on vaikea määritellä. Työtä on vaikea muiden kuin asiantuntijoiden itsensä
valvoa. Siten suorasta ohjauksesta huolehtivan hallintohenkilön tehtävä on kiusallinen. Tiedeyhteisöt muodostuvat yksilöistä, jotka kokoontuvat yhteen käyttääkseen yhteisiä resursseja ja tukipalveluja, mutta
haluavat muutoin keskittyä vain omaan työhönsä. Dekaanit kokevat,
ettei kaikilta yliopiston hallinnon heille sälyttämiltä tehtäviltä voi välttyä ja tekevät heiltä vaaditut velvollisuudet, koska heidän tulee ne tehdä
ja he haluavat säästää tiedeyhteisöään. Dekaanien ristiriitainen asema
keskijohtajina tulee esille nimenomaan hallinnon velvoitteiden myötä.
(Ks. Aarrevaara & Dobson 2013, 116.) Dekaanit ovat syvimmiltään
sitoutuneita tieteentekemiseen, eivät yliopistoon työnantajana. Myös
Virranniemi raportoi akateemisen työntekijän olevan tyypillisesti ensisijaisesti sitoutunut yliopiston sijaan tiedeyhteisöönsä. (Virranniemi
2015b, 192.)
Haastatteluaineiston perusteella hallinnosta tulevat määräykset
koettiin usein ahdistaviksi ja osin tarpeettomiksi, ja kaikelle ei löydetty järjellistä perustetta. Toki talouden tiukka tilanne oli tiedossa; sen
viestiminen omaan tiedeyhteisöön sekä sopeuttamistoimenpiteiden
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toteuttaminen jätettiin mieluummin hallinnon toimijoiden tehtäväksi.
Toimenpiteet koettiin usein hätäisiksi ja liioitelluiksi. Myös hallinnon
toimeenpanemat organisatoriset muutokset, joiden toteutuksessa ei
tiedeyhteisön mielipidettä kysytty, niin sanotut ylikävelytilanteet,
koettiin loukkaaviksi. Dekaanien psykologiset sopimukset yliopiston
hallintoa kohtaan ovat nykyisessä muutostilanteessa rikkoontuneet.
Rikkoutumisten negatiiviset vaikutukset ovat yleisiä. Rikkoutumisten
todennäköisyyttä ja niiden negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää,
mikäli dekaanien luottamus yliopistoonsa pysyy korkeana. Muutoksia
tulisi johtaa siten, että luottamuksen tunne säilyy. Johtamisella voidaan
vaikuttaa osallistamiseen, sitouttamiseen, kannustamiseen ja motivointiin. Johtamis- ja sosiaaliset taidot sekä kyky vaikuttaa muihin ovat
henkilöstöjohtamisen avaintekijöitä. (Ks. Conway ym. 2011; Gunnarsdóttir 2016; Robinson 1996, 596–597; Senior ym. 2016.)
Yliopistojen rahoituksen kiristyessä ja tuottavuusvaatimusten kasvaessa on yliopistoissa tehty uudistuksia, joihin tiedeyhteisöt eivät ole sitoutuneet. Tämä on aiheuttanut paineita erityisesti dekaanien työhön.
Varsinkin työajan ja tuloksellisuuden seurantaan liittyviä johtamisen
välineitä tieteentekijät pitävät turhina. Esimerkkinä tästä mainittakoon
oikeus tehdä etätyötä, mikä otetaan usein keskusteluun tuottavuudesta
keskustellessa. Yliopistomaailma oli yksi ensimmäisistä, jossa otettiin
käyttöön joustava työaika ja etätyö, jotka ovat käytössä etenkin tutkimustyössä. Kirjoitus- ja aivotyötä on helpompi tehdä rauhallisessa
ympäristössä ilman toimistotyöaikaan sidonnaisuutta. Tämä on yksi
tärkeimmistä työn tekemisen tukemistoimenpiteistä. Työn tulokset
mitataan tuloksilla, ei läsnäololla. (Ks. Baruch & Hall 2004, 250.)
Yliopistojen tulosohjaus on lähtökohtaisesti haastavaa – professionalistien autonomia ja valta ovat ristiriidassa ylhäältäpäin ministeriön
asettamien ja yliopistohallinnon soveltamien tulostavoitteiden kanssa.
Valta on yliopistoissa tyypillisesti juuri professionalisteilla itsellään, eikä
hallintohenkilöstöllä, joka kuitenkin toimeenpanee tulosohjaukseen
liittyviä hallinnollisia seurantajärjestelmiä. Professionalistit saattavat
tuntea, etteivät hallinnon kehittämät seuranta- ja valvontajärjestelmät
kosketa heitä ja tekevät työnsä kuten tahtovat, ikään kuin hallinnosta huolimatta. (Kallio 2014, 86.) Dekaanit toimivat edellä kuvatun
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professionalistien ja hallinnon solmukohdassa välittäjinä ja tulkkeina,
tiedeyhteisöä suojellen.
Dekaanit kokivat johtajan positionsa ristiriitaiseksi. He kaikki
viestivät syvää velvollisuudentunnetta johtajan asemassaan ja pyrkivät
hoitamaan lisääntyvät velvollisuutensa, mutta ristiriidat ja keskinäinen
ymmärtämättömyys yliopiston hallinnon suuntaan tulivat selvästi esiin.
Dekaanien psykologiset sopimukset yliopiston hallintoon päin olivat
rikkoutuneet ja samalla lujittuneet tiedeyhteisön suuntaan. Hallinnossa
ja tiedeyhteisössä työskentelevien ihmisten kokemukset ja näkemykset
tehokkaasta ja tuloksekkaasta työn tekemisestä ja ajattelutavoista, osapuolten organisaatiokulttuurit, eroavat toisistaan merkittävästi. Toisen
osapuolen kulttuuriin ja sen voimaan voi tutustua ja lopulta ymmärtää
vain osallistumalla siihen rajan yli. (Ks. Schein 1996.) Tasapainoilu
hallinnon ja tiedeyhteisön välissä vaatii poliittista silmää ja tunneälyä.
Näiden edellytys on vankka kokemus ja tiedeyhteisön luottamus. Luja
sitoutuminen tiedeyhteisön työn tukemiseen ilmenee sitoutumisena
akateemisen keskijohtajan rankkaan työsarkaan. (Ks. Kras ym. 2015.)
Dekaanien velvollisuudentunne ja vastuullisuus syntyvät myös heidän virallisesta asemastaan keskijohtajana. Dekaanit ovat ikään kuin
kahden tulen välissä. Oman tiedeyhteisön henkilöstö tukeutuu ongelmatilanteissa dekaaniin. Hänen odotetaan ottavan kantaa, tekevän
päätöksiä ja kaikin tavoin tukevan ja osallistuvan yhteisönsä arkeen.
Dekaanien omat psykologiset sopimukset ovat merkityksellisiä heidän
alaistensa psykologisille sopimuksille. Dekaani edustaa yliopistoa suhteessa alaisiinsa ja näin muokkaa omalta osaltaan alaistensa psykologisia sopimuksia. (Ks. Rousseau 2004, 124.) Dekaanit auttavat alaisiaan
ymmärtämään haitallisiksi koettuja tapahtumia ja näin ehkäisevät
psykologisten sopimusten rikkoutumista (ks. Parzefall ym. 2011).
Baruchin ja Hallin (2004) mukaan akateemisten psykologiset sopimukset ovat joustavia. Akateemisten psykologisiin sopimuksiin sisältyvät odotukset työn haasteellisuudesta, oppimisen mahdollistamasta
ympäristöstä, sosiaalisesta asemasta, työn varmuudesta, ammatillisesta
kehittymisestä, hyvistä työskentelyolosuhteista ja joustavuudesta. Ennen kaikkea urakehitysmahdollisuuksia akateemiset pitävät tärkeinä,
mahdollisuudet näyttää kykynsä sekä itsemääräämisoikeus ovat tärkei168 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

tä. Vakinaisissa tehtävissä olevien professoreiden työsuhdeturvan tasoon ei yllä mikään muu tehtävä missään muussa instituutiossa. Tämän
tarkoituksena on perimmiltään ollut taata heille riippumattomuus ja
suoja poliittista tai uskonnollista painostusta vastaan. Toisaalta heillä
on erityinen oikeus ja vapaus siirtää uransa ja tutkimushankkeensa
yliopistosta toiseen. (Baruch & Hall 2004, 248–249, 260.) Tämä akateemiseen asiantuntijuuteen liittyvä erityisasema tekee dekaanin työn
erityiseksi. Tiedeyhteisöä tulisi johtaa tehokkaasti, mutta miten johtamistehtävästä voisi selviytyä mahdollisimman vähillä konflikteilla?
Akateemiseen johtamiseen liittyy akateemisen vapauden perinteitä.
Akateeminen johtaja ei ole työnantajan näkökulmasta helppo johdettava. Yliopiston eri yksiköihin on muotoutunut akateemisten johtajien
myötä hyvinkin erilaisia tapoja toimia. Dekaanit kokevat kamppailevansa alaistensa, muiden professoreiden autonomisen käyttäytymisen
ja omien hallinnollisten velvollisuuksiensa puristuksessa. Määrärahojen
tiukentuessa heidän tulee puuttua ja vaikuttaa yksiköiden taloudellisiin
näkymiin resurssipäätöksiä ja tulevaisuuden näkymiä hahmotellessaan.
Talouden näkymien viestiminen ja ohjaus uudenlaiseen tuottavuusajatteluun ei yliopistokulttuurissa ole helppoa. Myös Furnham (2002) on
todennut lisääntyneet tuottavuuspaineet: Entistä tiukempi tuottavuusvelvoite on johtanut yksilöiden suoriutumisen seurantaan. Alisuoriutumista ei enää sallita, koska se aiheuttaa korkeita kustannuksia kaikille.
Asiaan puuttuminen vaatii dekaaneilta rohkeutta ja psykologisia taitoja
kannustaa ja haastaa heitä, joiden on opittava käyttäytymään uudella
tavalla. Dekaanien tehtävänä on juurruttaa tulevaisuudenkuva ja uusi
visio sekä perustella, miksi ihmisten tulisi ponnistella uuden vision
saavuttamiseksi. (Furnham 2002.)
Aineiston perusteella voi päätellä, että hallinnollinen johtaminen ja
tieteellinen johtaminen ovat eriytyneitä, mikä konkretisoituu nimenomaan dekaanien työssä (ks. Brennan 2010, 125–128; Oshry 2007.)
Hallinnollinen johtaminen ja tutkimustyön johtaminen vaativat erilaista osaamista, mitä ei ole helppoa sovittaa yhteen. Dekaanien psykologisten sopimusten näkökulmasta akateemisen vapauden perinteiden
alasajo merkitsee myös dekaanien omien psykologisten sopimusten
rikkoutumista. Dekaanit kokevat olevansa osa tiedeyhteisöään ja myös
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itse tulleensa yliopiston taholta väärin kohdelluiksi. Tästä seuraa,
että yliopiston johdon valinnat muokkaavat dekaanin psykologisia
sopimuksia, jotka edelleen vaikuttavat professorikunnan psykologisiin
sopimuksiin. Yleisin informaation lähde organisaatioissa ovat kollegat.
He kertovat organisaation normeista, antavat yleistietoa yliopistostaan
ja näin auttavat toisiaan ymmärtämään sitä, mitä organisaatiossa on
meneillään. (Ks. Rousseau 1995, 2004.)
Dekaanit kokevat, että tieteentekijöiden sitoutuminen yliopistoon on
erittäin tärkeää, koska työntekijät ja heidän osaamisensa ovat yliopiston
tärkein voimavara. Dekaanit voivat taata nykyisin vain harvoille yksilöille pysyvän työpaikan, mikä heijastuu epävarmuutena tieteentekijöiden
sitoutumisessa yliopistoon. Tästä dekaanit ovat syvästi tietoisia ja pyrkivät kaikin käytettävissä olevin keinoin omalta osaltaan rakentamaan
edellytyksiä yliopistoon sitoutumiselle. (Ks. Saari 2014, 20–22.)
Psykologiset sopimukset muuttuvat jatkuvasti organisaatiossa
tapahtuvien muutosten myötä. Psykologiset sopimukset voidaan
muodostaa uudelleen. Sopimusten muutosten tulisi olla mahdollista
ilman, että suhde merkittävästi vahingoittuu. Dekaanit kokevat, että
kyse on nimenomaan siitä, miten muutos tehdään eikä siitä, mitä muutetaan. Jotta uusi, menestyksekäs psykologinen sopimus voisi syntyä,
tulee organisaation omaksua selkeämpi sopimusprosessi ja avoimempi
johtamiskulttuuri. (Ks. Atkinson 2002, 16–22; Kets De Vries 2006.)
Velvollisuudentuntoisina hallinnon pyörittäjinä dekaanit ymmärtävät, että heidän suhteessaan tiedeyhteisöön on merkityksellistä työssä
tarvittavan vuorovaikutuksen laatu ja millaisen kompensaation työntekijä saa työstään. Kompensaatio ei ole ainoastaan palkkaa, vaan myös
muut työn motivaatiotekijät, kuten työn haastavuus, merkityksellisyys,
luovuuden käytön mahdollisuus, urasuunnittelu ja kouluttautumisen
mahdollisuudet muotoilevat tiedeyhteisön jäsenten psykologisia
sopimuksia. Sopimuksille ovat merkityksellisiä myös työn ulkoiset ja
normatiiviset tekijät. (Ks. Nikolaou ym. 2007; Senior ym 2016.)
Dekaanin velvollisuuksiin kuuluu yksikkönsä strategian ja toimintasuunnitelman laatiminen. Aineiston perusteella saattoi päätellä, että
joissakin yliopistoissa nämä tiedekuntakohtaiset toimintasuunnitelmat
sovitettiin ylhäältäpäin annettuun koko yliopiston strategiaan. Stra170 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

tegian syntyprosessi ei varsinaisesti sisältynyt haastattelukysymyksiin.
Dekaanien ja rehtorin vuorovaikutus, yliopiston toimintatavat sekä
johtoryhmätyöskentely ovat oleellisia tekijöitä strategioiden syntyprosessissa. Syntyykö strategia alhaalta ylös vai ylhäältä alas, on merkityksellistä nimenomaan dekaanin työssä. Dekaani joutuu väistämättä
viestimään ja sovittamaan yliopiston strategiset valinnat omaan tiedeyhteisöönsä. (Ks. Kras ym 2015.) Strategiset valinnat heijastuvat
edelleen resurssipäätöksiin. Yliopistoissa kamppaillaan nimenomaan
resursseista ja itse kunkin oman tieteenalan toimintaedellytyksistä.
Resurssien ja siihen liittyvien aihepiirien johtaminen koettiin haasteelliseksi myös lähitulevaisuudessa. Resurssipäätökset joutuu dekaani tekemään, mutta hänkään ei pysty taikomaan resursseja, vaan hän pystyy
vaikuttamaan oman tiedekuntansa toimijoihin innostamalla, motivoimalla, selittämällä miten tulevaisuuteen voisi vaikuttaa tiedeyhteisön
omin toimenpitein. (Ks. Brennan 2010, 125–128; Oshry 2007.)
Hallinnolliseen yhteisöön dekaanit sitoutuvat, koska se koetaan velvollisuudeksi ja se on olennainen osa heidän työsopimustaan. Molemmilla osapuolilla on omat arvonsa, uskomuksensa ja odotuksensa. Molemmat uskovat oman maailmansa olevan vallitseva totuus, ja dekaanin
odotetaan omaksuvan molempien kulttuurit. Aineistossa kuului myös
kritiikkiä hallintoa kohtaan. Dekaanit puhuivat hallinnosta sanoilla
”sieltä”, ”niillä” ja ”ne”. Hallintoon ei samaistuttu, ja hallinnosta tulevat
viestit ja tehtäväksiannot koettiin jonkinlaisina häiriötekijöinä. Hallinto velvoittaa, käskyttää, rajoittaa eikä ymmärrä. Silloin kun dekaanit
saivat itse ottaa johtajuuden tieteen nimissä, edistää ja kehittää oman
tiedeyhteisönsä toimintaa, ei hallinto-sanaa käytetty. Ilmaisuna käytettiin sanaa valta. Hallinta ja valta koettiin eri asioiksi. Dekaanien ja
hallinnon välisissä psykologisissa sopimuksissa molemmilla osapuolilla
on omat odotuksensa työsuhteen sisällöstä ja laadusta. Odotukset perustuvat toisen osapuolen aiemman käyttäytymisen tulkintaan, jonka
perusteella pyritään rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Luottamusta
osapuolten välille rakentaa uskomus molempien osapuolten hyötyvän
sopimuksen noudattamisesta. (Ks. Mustonen 2004, 88.)
Kaikkia yliopistojen tuloksellisuuteen ja laadunarviointiin liittyviä
velvollisuuksia dekaanit eivät kannata. Esimerkiksi laatutyöhön kuluu
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liikaa tiedeyhteisön työaikaa, eikä laatutyön merkitystä toiminnan
kehittämisessä ole riittävästi sisäistetty. Lumijärven (2009) näkemykset ovat samansuuntaiset edellä kerrotun kanssa: Laatujärjestelmien
on katsottu tuoneen joitakin haitallisia piirteitä erityisesti johtajien
omaan työhön byrokratian lisääntymisenä, henkilöstöltä johtajiin
kohdistuvina paineina ja ylimmän johdon taholta keskijohtoon kohdistuneena lisääntyneenä valvontana. Erityisesti keskijohto koki työnsä
lisääntyneen laatujohtamisen käyttöönoton myötä. Moni julkisen
puolen johtaja kritisoi laatujohtamisen muodollista toteuttamistapaa, laatujärjestelmää ja konsulttivetoisuutta. Lumijärvi (2009) on
raportoinut myös tiimityön, palvelujen laadun, strategisen ajattelun,
vastuuntuntoisuuden, ja virheellisyyksien korjaamisen lisääntyneen.
Suoranaisista tulosparannuksista tai kannattavuuden parantumisista
ei kuitenkaan ollut havaintoja. Paperityö ei Lumijärven mukaan ollut
vähentynyt eikä kommunikaation määrä lisääntynyt. Laatukoulutuksen nähtiin olleen riittämätöntä, eikä se vastannut päivittäistyön
tarpeita, laatujohtamisen periaatteista ei ollut riittävää ymmärrystä ja
työntekijöiden saama palaute koettiin riittämättömäksi. Ylipäätään
kritisoitiin laatujohtamisen keskusjohtoista toteuttamistapaa ylhäältä
alaspäin. Työntekijät olivat selvästi esimiehiä kriittisempiä ja tyytymättömämpiä. (Lumijärvi 2009, 76–78.) Moraru ym. (2015) esittävät
korkeakoulujen rakenteellisten muutosten implementoinnin tuhlaavan
työaikaa. Yhdistymiset ovat merkinneet laatutyön vähenemistä, mutta
laatukäsikirjojen päivittämistyö nähtiin kuitenkin välttämättömäksi.
Edelleen korostettiin, että laatutyön tulisi olla samalla tasolla koko
korkeakouluverkostossa. (Moraru ym. 2015, 168–171.)
Dekaanit kokivat tietynlaista nöyryyttä tiedeyhteisöään kohtaan.
He tiedostivat olevansa riippuvaisia yhteisöstään ja ydintehtävänsä
olevan nimenomaan akateemisen yhteisönsä tukeminen. Asiantuntijayhteisöissä valta rakentuu alhaalta päin nimenomaan siksi, että asiantuntijoilla on paras tietämys tieteenalansa käytännöistä ja kehittämisen
tarpeista. Myös George (2009) on raportoinut akateemisen profession
erityispiirteistä ja todennut, ettei ristiriitoja kuitenkaan synny, mikäli
työnantaja vastaa akateemisen profession työhön liittyviin odotuksiin.
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tä, joka osaa selvittää ristiriitoja oman yksikkönsä eduksi tai joka pystyy
tehokkaasti suojaamaan asiantuntijoita ulkopuolisilta paineilta, tulee
organisaation arvostettu jäsen, ja siksi hänellä on myös valtaa. Minzberg
toteaa, että yliopistojen kaltaisissa organisaatioissa hallintohenkilöiden
on käytettävä valtaansa hienovaraisesti, koska asiantuntijat eivät halua
mitään niin paljon kuin saada olla rauhassa. Hallintohenkilön on
toimittava varovasti käyttäen pieniä, tuskin havaittavia siirtoja. Tällä
tavoin voidaan ajan mittaan saada aikaan muutoksia, joita asiantuntijat
olisivat ilman muuta vastustaneet, jos niiden toteuttamista olisi ehdotettu yhdellä kertaa. (Minzberg 1990, 195–197.)
Edellä kuvattu yläkategoria ilmentää dekaanien suhdetta organisaatiossa ylös- ja alaspäin sisältäen alakategoriat Akateemisten keskijohtaja
ja Sitoutunut rutiinien suorittaja. Alakategoriat kertovat etupäässä dekaanin kokemista velvollisuuksista ja siitä työstä, mitä he eivät tehneet
kovin mielellään. Asiantuntijayhteisöissä ilmenee voimakkaita tahtoja ja
mielellään toimitaan kuten itse halutaan. Luottamuksen synnyttäminen
ja ylläpitäminen läpinäkyvän päätöksenteon, tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun sekä aktiivisen vuorovaikutuksen myötä on dekaaneille tärkeää alaisten autonomisuuden vuoksi. Dekaanien työsarka on
hyvin konfliktiherkkää. Erilaisista käsityksistä, oletuksista, tiedosta tai
kokemuksista rakentuneet mielikuvat ovat kriteereinä päätöksenteon
oikeellisuuden arvioinnissa. Dekaanien työssä on tärkeää ymmärtää erilaisten ymmärrysten mahdollisuus. Tärkeintä ei kuitenkaan ole konfliktien ehkäisy, vaan dekaanin asioihin puuttuminen ja johtaminen konfliktitilanteissa. Erilaiset näkemykset jalostavat päätöksentekoa. Kaikki
erimielisyydet eivät ole ratkaistavissa ja myös ihmisten erilaisuudella on
arvonsa. Erilaiset mielipiteet rikastavat oikeiden ratkaisujen pohdintaa
ja päätöksentekoa. Dekaanit sopeuttavat alakategorioissa kuvatut haasteet velvollisuudentuntoisuuteensa johtajana. Velvollisuudentuntoisena
hallinnon pyörittäjänä dekaani joutuu ottamaan huomioon yliopistokulttuurin omaleimaisuuden autonomiapyrkimyksineen.
6.2.1 Akateemisten keskijohtaja

Yliopistouudistus merkitsi yliopistoissa suuria rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia, joiden kohteena olivat tiedekuntien alaiset
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laitokset. Laitoksia yhdistettiin tai laitosjako poistettiin kokonaan, ja
hallinnolliseksi yksiköksi jäi usein tiedekunta. Vanhat yksikkötason
johtamispositiot saattoivat poistua kokonaan. Tiedekuntien johtaminen keskittyi dekaaneille. Dekaaneista tehtiin suurten akateemisten
yhteisöjen johtajia, joiden tehtävämäärittelyn ja aseman korostuminen
merkitsi heille uudenlaista velvollisuudentunnon rakentumista. He
joutuivat totuttautumaan yliopistouudistuksen tuomiin muutoksiin
ja oman asemansa muutokseen. Kyse on nimenomaan virallisena
ja vastuullisena johtajana toimimisesta, joka rakentaa dekaanien
velvollisuudentunnetta.
Uuden yliopistolain myötä laadittiin yliopistoihin uudet johtosäännöt. Johtajuus haluttiin tehdä entistä yksilökeskeisemmäksi. Valtaa siirrettiin kollegiaalisilta tiedekuntahallituksilta tiedekuntien dekaaneille.
Tämä ei miellyttänyt kaikkia.
”Tähän johtajan tehtävään kuuluu kaikki, tavallaan, mikä on
myös kritiikin aihe. Aika paljon vastuuta, mikä velvoittaa. Valtaa
on paljon, myös vastuuta paljon. Johtajan tehtävänä on olla välikädessä yliopiston johtoon ja toisaalta yksikön henkilöstöön. Taiteilen tässä välissä kumpaankin suuntaan ja yritän pitää molemmat
suunnat tyytyväisenä. Niin kauan kuin balanssi tässä säilyy, mä
oon onnistunut tehtävässäni. Näin mä sen tulkitsen.” H7
”Aluksi tein tällaisia asioita, että puutuin ihmisiin, joiden katsoin,
jotka eivät sitoudu ollenkaan riittävästi työhön. Sain aikalailla
nenilleni. Hyvin hankala on loppuun asti muuttaa ihmisten
toimintatapoja, jotka on saattanu rakentua kymmenien vuosien
aikana. Se ei ole aina pelkästään johtamisen asia. On kysymys
kulttuurista ja kulttuurin muuttumisesta. Ehkä johtajan pitäisi
saada ne mukaan. Kehittymisen pitää lähteä ihmisistä itsestään.
Ihmisille pitää saada tietoon mitkä on meidän arvot. Sen täytyy
olla siellä tekijätasolla se muutos. Tällä on historiansa ja nimenomaan siinä on vahva itsellisen toiminnan ja ajattelun historia ja
oman asiantuntijuuden puolustaminen.” H8
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Edellä olevissa haastattelupätkissä käy selvästi ilmi dekaanien työn
ehkä suurin haaste toimia ylemmän johdon ja tiedeyhteisön välissä.
Dekaanit kokevat joutuvansa asemansa vuoksi laittamaan likoon koko
persoonansa, arvonsa, luonteenpiirteensä, pyrkimyksensä, toiveensa ja
ihmiskäsityksensä. Johtajuus on oman persoonan esilletuloa. Onnistuminen riippuu henkilökohtaisista kyvyistä, eikä asema ole helppo, vaan
johtaja on ikään kuin vapaata riistaa sekä tukijoille että arvostelijoille.
Tilanteissa, joissa on uhkana saavutetuista eduista luopuminen, pitäydytään helposti vanhassa. Niin sanottu myyräntyö johtajan vaikutusvallan
pienentämiseksi ei ole harvinaista. Dekaanit kokevat olevansa suhteellisen voimattomia opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulleiden muutosvaateiden edessä. Dekaanit tarvitsisivat tiedeyhteisönsä tuen eivätkä
vastarintaa. Konfliktit ovat väistämättömiä akateemisissa työyhteisöissä.
Uuden yliopistolain myötä yksilöjohtajien vallan korostaminen
vähensi nimenomaan professorikunnan äänen kuulumista. Professorikunta on perinteisesti ollut vaikutusvaltaisin ryhmä yliopistoissa. Toisaalta professoreiden on koettu olevan johtamisesta piittaamattomia
ja toimivan ylhäältä tulevasta ohjauksesta huolimatta autonomisesti.
Voi olla, että kyseessä ei kuitenkaan ole kyse vallasta vaan pikemminkin arvovallasta, yhteiskunnallisesta ja akateemisesta asemasta, joka
on pitkään jatkuneen työn ja harkitun akateemisen urakehityksen
tulosta. Huomataanko, että jokaisella on oikeus menestyä ja saada
arvostusta ja iloa työnsä tuloksista. Uudistuksissa on saatettu unohtaa
muutosjohtamisessa tärkeät muutosten tekemiseen osallistaminen ja
riittävä vuorovaikutus. Professorikunta on kokenut, että heitä ei ole
uudistuksissa kuultu. On jopa toimittu vastoin heidän toiveitaan.
Akateemisen yhteisön perinteiset asemat ja auktoriteetit eivät kuitenkaan saisi häiritä liikaa yhteisön toimintaa. Dekaanit kokivat, että yksi
heidän tärkeimmistä tehtävistään on valvoa oikeudenmukaisuuden ja
tasa-arvon toteutumista. Dekaanin aseman katsottiin suojelevan heitä
asiattomalta kritiikiltä. Kiitoksena tästä he ovat saaneet oman työyhteisönsä arvostuksen ja luottamuksen.
”Entisessä yliopistossa professorit oli eliittijoukko, joka käytti
valtavasti valtaa. Professoreilla oli määräävä asema. Tän uuden
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yliopistolain aikana professorit ei ookaan niitä vallankäyttäjiä.
Ajatuksena oli, että vapautetaan professorit tekemään tutkimusta ja hallinto on hallintoa ja siellä on johtaja. Johtaja ajatellaan
semmoseksi hallinnon ammattilaiseksi. Nyt tässä syntyy konflikti
helposti. Professorit kokee, että heitä ei kuunnella ja he eivät pääse vaikuttamaan tarpeeksi. Ja sitten kun he yrittävät vaikuttaa
asioihin, ja johtaja voikin tehdä erilaisia päätöksiä kuin mitä
professorikunta on odottanut ja edellyttänytkin, ajatellut että heitä
kuunnellaan ja heiltä kysytään tai jotain. Mut nyt jos ei heiltä kysytäkään mitään, eikä heitä kuunnella jos he jotain sanoo…Tänne
voi kävellä professoreita, jotka pyrkivät erilaisin argumentein vaikuttamaan. Eri asia sitten on, se on minusta kiinni, kuinka paljon
mä tuun vaikuttuneeksi.” H7
”…mitä me yliopistona on saatu aikaan, ei olis onnistunu siinä vanhassa systeemissä. Vaan tää tämmönen selkeä johtamisjärjestelmä
ja vastuu ja myös dekaanin iso valta ja myöskin laitosjohtajilla on
paljon valtaa ja että se kulkee ylhäältä alas linjassa, se on mahdollistanu sen.” H2
Ennen uuden yliopistolain, uusien johtosääntöjen ja johtamisjärjestelmien voimaantuloa professorit saattoivat edustaa tiedekuntaneuvostoissa lähinnä itseään ja omaa oppialaansa, eivät aina edes yksikköään.
He eivät aina sitoutuneet oman yksikkönsä päätöksiin. Yksikköneuvostojen työsarka oli turhauttava. Myöskään oman yksikön johtajan
toimenpiteet ja ohjeistus eivät tehonneet. Professorit saattoivat toimia
kuten tahtoivat.
Aineistossa tuli esille dekaanien ymmärrys johtamisen erityisyydestä yliopistoyhteisössä. Onnistumisia tavoitellessaan heidän
tulee hallita akateemisten, omanarvontuntoisten, usein kriittistenkin
asiantuntijoiden käsittely. Dekaanien tulee kyetä tekemään näistä akateemisista ihmisistä yhteisten päämäärien toteuttajia. Juuri näiltä kriitikoilta dekaanit saavat ensimmäisinä tiedon siitä, mitä työyhteisössä
on meneillään. Vaikeille johdettaville tulee suoda mahdollisuuksia
tulla arvostetuiksi ja hyödyllisiksi myös omassa yliopistossaan. Kun
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näitä älykköjä kohdellaan arvostavasti, sujuu yhteistyö hedelmällisessä
hengessä.
Dekaanit ovat oivaltaneet pohtia ja kysyä, miten he voisivat olla
avuksi. Keskusteluyhteyden merkitys on huomattu. Hankalien ihmisten käsittely on yhdistelmä strategiaa, luottamusta, tyyneyttä ja neuvomista. Tietty varovaisuus johtamisessa on silti tarpeen, sillä akateemisissa yhteisöissä on sekä häiriköitä että selkään puukottajia. Toisaalta
dekaanien tulisi tunnistaa myös omat emotionaaliset heikot kohtansa,
etteivät he tulisi hyväksikäytetyiksi. Suojautuminen hyväksikäytöltä
sekä läpinäkyvä ja oikeudenmukainen päätöksenteko vahvistavat dekaanin asemaa.
”Meillä on tietty professoriryhmä, jotka yrittää käyttää sitä valtaa
omien etujensa ajamiseen. Ja meillä on esim. sellanen vastakkainasettelu, että meillä on toistaiseksi nimitettyjä professoreita, jotka
on saattaneet olla siinä tehtävässä pian 40 vuotta ja jotka kokee
olevansa arvovaltasempia verrattuna määräaikaisiin vaikka.
Semmonen vanhanaikainen akateemisen työn tekemisen kulttuuri ei välttämättä sovi tähän nykyaikaiseen tiimityöskentelyyn,
jossa ajatellaan, että ollaan tasavertasia, että jokainen tuo siihen
työskentelyyn oman asiantuntemuksensa ja sitten syntyy yhteinen
tuotos. Niin nyt välttämättä kaikki ei tajua tätä. Vaan ajatellaan,
että jonkun mielipide on sen position takia arvokkaampi kuin jonkun toisen.” H7
”Se on selvää, että tää on kova muutos. Kyse on akateemisten
vapauden rajoittamisesta ja sen semmosesta. Perimmiltään ei ole
kysymys akateemisen vapauden rajoittamisesta vaan akateemisten
vapauden rajoittamisesta. Ei voi enää huuhailla tuolla jos mitään
ei synny. Pitää syntyä tulosta. Ne jotka onnistuu, ne saa palkitsemisjärjestelmän kautta responssia siihen. Kyllä tässä on paljon ollu
tervehdyttäviä elementtejä. Ei täällä enää pelkästään oleilemalla
saa oikeutusta. Ei muuallakaan työelämässä saa. Sillon kun
veronmaksajien rahoilla toimitaan, kyllä meillä on velvollisuus
käyttää niitä järkevästi… Kyllä mää ymmärrän, että tää rikkoo
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semmosta pyhää asiaa kuin professuuri. Kyllä meillä otetaan kaikkien suoriutuminen ja tehtävien vaativuus huomioon.” H2
Professoreiden on perinteisesti ajateltu olevan yhteiskunnan arvostetuin auktoriteetti ja kaiken käytettävissä olevan tietämyksen lähde.
Kun tarvitaan auktoriteettia jonkin asian ratkaisemiseen, ajattelutavan tukemiseen tai kansalaisten ymmärryksen lisäämiseen, on
turvauduttu professoreiden kannanottoihin. Uusissa tuottavuutta ja
tehokkuutta korostavissa yliopistoissa he ovat avainhenkilöitä, joiden
velvollisuutena on aikaansaada muiden avulla tutkintoja ja julkaisuja
tiedeyhteisönsä olemassaolon takaamiseksi. Tuottavuus- ja tehokkuusmuistutteluun heidän odotetaan osallistuvan päivittäin, tai tuottavuusajattelun tulisi olla kaiken toiminnan normi. Kulttuurimuutos
ei ole sujunut helposti. Mikäli dekaani sortuu tuottavuus- ja tehokkuusmuistutteluun omassa tiedeyhteisössään, saattaa tuloksena olla
ärtymystä. Professoreiden työhön jo sisältyy uuden tiedon tavoittelu
ja tuottaminen, mieluummin ennen kuin muut ehtivät. Dekaani ei voi
tässä auttaa muutoin kuin järjestämällä osaltaan resursseja ja puitteet
tulokselliseen tieteelliseen työhön. Dekaanitt kokivat joutuvansa
tehokkuusmuistuttelussakin olemaan ikään kuin turvavallina yliopiston hallinnon ja tiedeyhteisön välissä. He pyrkivät mahdollistamaan
työrauhan tiedeyhteisölleen.
Professoreiden erityisasema ilmenee myös ulkopuolisen rahoituksen myöntöpäätöksissä. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus myönnetään
yleensä huippututkijalle ja hänen ryhmälleen, ei yliopistolle. Mikäli
professori kokee, että hänellä ja esimerkiksi yliopiston hallinnolla ei
ole yhteistä kieltä, molemminpuolinen ymmärtämättömyys on jokapäiväistä ja hallinnolliset rutiinit tuntuvat kuin raskaan kivireen vetämiseltä, ja mikäli perheen siirtäminen toiselle paikkakunnalle ei ole
ongelma, saattaa toiseen yliopistoon siirtyminen olla todennäköistä.
Dekaanit ymmärtävät, että huippututkijat ovat koko yliopiston menestymisen edellytys. He kokevat, että nimenomaan heidän tehtävänsä
on silottaa huippututkijan tietä mahdollisimman vähin hallinnollisin
estein. Tärkeintä tulisi olla tutkimustyön mahdollistaminen ja jouheva,
mahdollisimman näkymätön ja vaivaton hallinto.
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Dekaanien vastuulla on myös tiedeyhteisönsä henkilöstöjohtaminen
ihmissuhde-ongelmineen. Tieteellinen työ on intohimoista, ajasta ja
paikasta riippumatonta Tunteet kuuluvat olennaisena osana tieteelliseen työhön. Ei ole ihme, että myös väsymys tuo omat ongelmansa
tieteentekijöiden arkeen. Laitosrakenneuudistuksessa muodostettiin
entistä suurempia yksikköjä ja yksittäisen työntekijän muodollinen esimies siirtyi kauemmas, usein tiedekuntaan saakka. Arkinen vuorovaikutus johtajan kanssa ei enää ole käytännössä mahdollista. Mikäli johto
eristäytyy yhteisöstään ja tyytyy jakelemaan käskyjä, saattaa syntyä
mielikuvia autoritaarisesta johtamisesta. Näihin tilanteisiin kutsutaan
usein dekaani sovittelijaksi.
”Helposti käy niin, että tulee varjopaikkoja ja hoitamattomia asioita, jotka alkaa kumuloitua. Sen vuoksi tässä hommassa joutuu
olemaan oman mukavuusalueen ulkopuolella, joutuu tarttumaan
asioihin, jotka ei ole mukavia, esim. laitostason ihmissuhdeongelmiin. Tai ihmissuhdeongelmien seurausvaikutusten selvittelyyn,
joista helposti ajattelis, ettei niihin viitsi puuttua. Mutta on vain
huolehdittava, ettei tulipalot riehu kovin isoina. Sillä tavalla
sellaista herkkyyttä pitää olla. On pakko tarttua niihin asioihin
silloin kun ne on akuutteja ja ennen kuin ne pahenee.” H2
Dekaanit ovat luonnollisia kohteita muiden tunteille. Alaiset saattavat
helposti kohdistaa kokemiensa pettymysten, epäluotettavan vallankäytön ja riippuvaisuuden halveksuntansa dekaaniin. Dekaanit toki
ymmärtävät, että konfliktit kuuluvat johtajan työhön, ja he tunnistavat
konfliktien arvon. Mikäli he hoitavat konfliktit hyvin, se saattaa kehittää
organisaation oppimista tehokkaamman työyhteisön rakentamiseksi.
Tiedeyhteisöä ei tule varjella ulkopuolisilta uhkilta, vaan antaa yhteisön
havaita uhkat ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden torjumiseksi. Konfliktien
nujertamisen sijasta ne tulisi tunnistaa ja kohdata tavalla, jonka alaiset
hyväksyvät. Auktoriteettien ja säädösten puolustamisen sijaan ne tulisi
haastaa ja keskustella avoimesti niiden merkityksestä ja tarpeellisuudesta.
Kärsivällisyys ja sitkeys ovat dekaanien tärkeimpiä henkilökohtaisia
ominaisuuksia. Tiedeyhteisö on anteeksiantamaton tilanteissa, joissa
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he kokevat autoritääristä ylikävelyä, kohtuullisten menettelytapojen
rikkomista tai menettelyjä, joissa ei ole sisäistä luottamusta. Fiksut
akateemisen yhteisön johtajat tajuavat, ettei sillä mitä todellisuudessa
tapahtui ole merkitystä, vaan sillä, mitä akateeminen yhteisö oletti
tapahtuneeksi. Oikeudenmukaisuus on subjektiivinen näkemys, joten
johtajien on viisasta olla sortumatta menettelytapoihin, jotka saattavat
loukata oikeudenmukaisuuden kokemista.
6.2.2 Sitoutunut rutiinien suorittaja

Tuloksellisuuden tavoittelu on tuonut yliopistoihin uusia seuranta-,
raportointi-, tilastointi- ja arviointijärjestelmiä. Samanaikaisesti on
kustannusten karsimiseksi vähennetty tukipalveluhenkilöstöä ja sihteeripalveluja tiedeyhteisöjen läheltä. Tukipalveluja tuotetaan nykyisin
suuremmissa, keskitetyissä palveluyksiköissä, joiden on tarkoitus yhtenäistää palvelujen laatua ja tehostaa toimintaa. Tehostamiseksi usein
ymmärretään säästäminen palkkausmenoissa. Opetus- ja tutkimushenkilöstön odotetaan käyttävän itsenäisesti uusia tietojärjestelmiä ilman
tukihenkilöstön apua. Dekaanit ovat huolissaan tiedeyhteisöille asetetuista uusista velvollisuuksista, joiden koetaan vievän aikaa opetus- ja
tutkimustehtäviltä. Uusien tietojärjestelmien laaja kirjo, käyttöönoton
vaikeudet sekä järjestelmien opetteluun ja käyttämiseen kuluva aika
ovat olleet kritiikin kohteena. Myös dekaanit ovat saaneet osansa tuloksellisuusseurantaan liittyvistä uusista tehtävistä.
”Pelkkä hallinnon pyörittäminen ei ole se juttu, vaikka se hallinnon
pyörittäminen vie tavattoman paljon aikaa. Ja niitä pieniä hoidettavia asioita on aina paljon enempi kuin pystyy tekemään. Siinä
tulee myös tärkeeksi, että osaa delegoida ja siinä hallintopäällikön
rooli on aivan keskeinen ja muutenkin se valmistelukoneisto siellä.
Ettei liikaa puutu. Että ei sillon työstövaiheessa ole liian lähellä,
koska sillä vois täyttää aikansa.” H2
”Sitoutuminen, mulla on varmaan vähän tyypillinen suomalainen, vanhanaikainen sitoutuminen. Oon aina tehny liian pitkiä
päiviä, töitä enemmän kuin lääkäri määrää. Se on semmonen
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sisäänrakennettu mekanismi, mutta yliopistolla on paljon sellasta.
Tää organisaatio tuottaa sitoutuneisuutta.” H5
Dekaanit ovat kohdanneet myös niin sanottuja ylikävelytilanteita ja
mahdottomia tehtäviä. Toisaalta he ehkä ajattelevat, että on kysymys
hallinnon toteuttamasta tuottavuus- ja tehokkuusajattelusta eikä
niinkään rehtorin tahdon toteuttamisesta. Yliopistojen johtamisen
kaksidimensioinen luonne, hallinnon ja johtamisen eriytyneisyys, tuli
aineistossa selvästi esille. Dekaanit ovat syvästi sitoutuneita tiedeyhteisöönsä ja hallintoon liittyviä tehtäviä koetaan olevan aivan liikaa. Aika,
ja ehkäpä motivaatiokaan, ei aina riitä kaikkien hallinnon asettamien
velvollisuuksien hoitamiseen.
”Täällä on paljon kitkaa, siis semmosta, että miksi asiat ei toimi
niinku pitäs ja muuta, mutta... Tai että esim. omat työt painottuu
liikaa paskahommiin, joita ei haluais välttämättä tehdä, tai ois
kivempi tehdä jotain muuta. Mutta on paljon semmosta akuuttia,
joka vaan täytyy tehdä kun hallinto niin vaatii. Eniten mua rassaa
tiettyihin hallinnollisiin töihin liittyvät kitkat. Asiat kaatuu liikaa päälle. Ja ne on aikataulutettu älyttömällä tavalla tai ne tulee
päällekkäin, että pitäs tehdä tämä, tämä ja tämä samaan aikaan.”
H5
Kaikkia yliopistojen tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja laadunhallintaan liittyviä tehtäviä eivät dekaanit pidä tarpeellisina tai ota vastaan
itsestäänselvyyksinä. Aineiston perusteella voi päätellä, että yliopistojen keskushallinnoissa ei riittävästi koordinoida tiedeyhteisöille suoritettavaksi annettavia tehtäviä. Aikataulutus saattaa olla mahdoton. Rajalliset resurssit tiedeyhteisön tukipalveluissa ja tiedeyhteisön asenteet
hallinnollista johtamista kohtaan saattavat dekaanit tilanteeseen, jossa
heidän on harkittava, miten he tehtävänsä suorittaisivat, jotta selviytyisivät niistä kunnialla.
”Kaikki ei oo välttämätöntä. Mä en esimerkiksi ymmärrä yliopistojen auditointijärjestelmää. [---] Hallinnon eteen joudutaan
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tekeen hirvee määrä työtä esim. sen toimintakäsikirjan laatiminen. Mutta siitä voi olla myös hyötyä. Saadaan asiat kirjattua ja
yhdenmukaistettua toimintoja, luotua johdonmukaisuutta toimintaan. Tästä kaikesta voi olla hyötyä. Mut totta kai on hallinnon suunnasta tulevia pyyntöjä, esim. lausuntopyyntöjä tulee yks
viikossa. Totta kai voi valita, ettei me tähän mitään lausuta. Mut
sit on näitä että pitää tehdä toimintakäsikirja tai yksikön itsearviointi, niinku osana tätä auditointiprosessia. Ei sille nyt mitään
voi, se vaan täytyy tehdä. Pitää yrittää hoitaa se mahdollisimman
pienillä panoksilla.” H5
Haastatteluissa kävi ilmi, että dekaanit paitsi suojelevat tiedeyhteisöään
liiallisilta hallinnollisilta velvollisuuksilta, he myös pitävät tiiviisti yhteyttä keskenään ja liittoutuvat yhteen järkevien toimintatapojen kehittämiseksi. Dekaanit ovat ymmärtäneet, että juuri heidän tehtäväkseen
on jäänyt tiedeyhteisöjen puolustaminen ja työrauhan turvaaminen.
Tuloksellisuuden korostuminen jättää huomioimatta tieteellisen työn
erityisyyden. Uudet innovaatiot ja laadukas tieteellinen työ eivät synny
pakolla, vaan ne vaativat työrauhaa, yhteistyötä sekä ehdotonta sitoutuneisuutta tieteen eteenpäin viemiseen.

6.3 Yliopistokulttuurin ylläpitäjä ja psykologiset
sopimukset
Tämä yläkategoria kuvaa paitsi dekaanien suhdetta organisaatiossa
alaspäin, myös heidän näkemystä itsestään, mikä tai kuka he syvimmiltään kokevat olevansa johtajana, työntekijänä ja yhteisönsä jäsenenä
sekä millaisena he arvelevat yhteisönsä jäsenten heitä pitävän. Kuten
jo edellä on kerrottu, dekaanin tehtävään rekrytoidaan yleensä joku
tiedeyhteisön kokenut ja ansioitunut tutkimusryhmän vetäjä. Enemmistö haastateltavista oli myös tiedeyhteisöönsä nimitetty professori,
joten tutkimustyö, jatko-opiskelijoiden ohjaus ja opettaminen olivat
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rahoitusta dosenteille1, joten enemmistöllä haastatelluista oli myös
dosentin arvo.
Etenkin tutkimuspainotteisissa yliopistoissa tieteellinen tutkimus
tapahtuu yleensä tutkimusryhmissä, joita johtavat tutkimusryhmien
vastuulliset tutkijat. Tutkimusrahoitus on nykyisin äärimmilleen
kilpailtua ulkopuolista rahaa. Tutkimusrahoituksen saanti on merkki
asiantuntijuudesta ja tieteellisistä meriiteistä. Suuri osa yliopistojen
tieteellisistä julkaisuista, väitöskirjoista ja pro gradu -töistä tehdään
tutkimusryhmissä, joten tutkimustulosten aikaansaaminen ja tutkijakoulutus ovat tutkimusryhmien vetäjien työn tulosta. Tutkimusryhmien voidaan katsoa olevan tiedepainotteisten yliopistojen tärkein
voimavara ja tulostekijä. Ryhmänjohtajat päättävät saamansa tutkimusrahoituksen puitteissa, mitä yliopistossa tutkitaan. He ovat perillä
tutkimuksen ajankohtaisista suuntauksista ja tulevaisuuden haasteista.
Tutkimusryhmissä opitaan tieteellinen tutkimustulosten raportointi ja
suullinen esittäminen. Ryhmänjohtajat opastavat oppilaansa kotimaisille ja kansainvälisille foorumeille yhteistyöhön muiden tutkijoiden
kanssa. Tutkimusryhmän vetäjän rooli on näin yliopiston tieteellisen
toiminnan tärkein tehtävä. Heidän toimintatapansa periytyy ja muuttuu yliopistokulttuurin arvoiksi.
Tässä tutkimuksessa vain kaksi dekaania kertoi luopuneensa kokonaan tutkimustyöstä. Tätä he perustelivat aikaisempaan uraansa
liittyvillä syillä. Edellä esitetyn perusteella ei ole ihme, että tämän
tutkimuksen haastateltavat kokivat olevansa näitä paria poikkeusta
lukuunottamatta syvimmiltään tutkimusryhmän vetäjiä.
1. Dosentti on henkilö, jolla on dosentin arvo eli dosentuuri jossakin yliopistossa. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön
sekä hyvä opetustaito. (Yliopistolaki 558/2009, 89 §.) Dosentin arvon myöntämisen
edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä tai taiteellisia
tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä tai taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa,
osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä. Yksikkö tai tiedekunta määrittelee dosentuurin alan. Dosentin
arvo ei luo työsuhdetta dosentin arvon myöntäneeseen yliopistoon. (Oulun yliopisto
2016.)
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Kuvio 8 Yliopistokulttuurin ylläpitäjä -yläkategoria ja sen alakategoriat.

”Mä ajattelin että tää on kiinnostava työpaikka, jossa on haastavia
tehtäviä ja mukava työyhteisö. Sellanen imponoiva työyhteisö,
jossa käydään hyviä keskusteluja tärkeistä asioista. Ja tavallaan
tehdään hyviä asioita. Koulutetaan ihmisiä oikein ja mahdollisimman hyvin. Ja osaamaan niitä asioita, joita niiden pitääkin
osata. Ja tehdään tutkimusta tärkeistä asioista ja julkaistaan niitä
hyvillä foorumeilla. Se on semmonen kokonaisuus, jota mä oon
ajatellu. Yliopistohan on paikka, jossa tehdään työtä hyvän puolesta pahaa vastaan. tää yliopisto on sellainen iso public service. jonka
pitäs tuottaa paljon hyvää ympärilleen. Sitä tältä odottaa. Kyllä
tää toteuttaa sitä.” H5
”Tällä hetkellä olen sitoutunut eniten xxx yliopistoon ja sen tulevaisuuteen. Oon niin pitkään hoitanu yhteisiä asioita. [---] Koko
xxx alue ja xxx-Suomi. Toisaalta opiskelijat, jotka ovat tulossa
työelämään. Heidän menestymisensä riippuu siitä, miten tämä
yliopisto toimii. [---] Meillähän täytyy olla, ja meillä on, hyvät
suhteet elinkeinoelämään. Se on yksi puoli minun tehtävistä. Meidän pitää pitää yllä hyvät suhteet kaupunkiin ja teollisuuteen.”
H10
”Vähitellen meillä alkaa henkilöstön kanssa olla yhteisymmärrys
siitä, että nää on ne yliopistoille annetut tehtävät tämän päivän
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yhteiskunnassa. Tuottaa tietoa, levittää sitä tietoa, vaikuttaa yhteiskuntaan. tavallaan olla niiden veronmaksajien arvonen, mitkä
tätä hommaa pyörittää.[---] Tässä tehtävässä musta tuntuu, että
mä aika hyvin oon onnistunu, viestiin tään henkilöstöllekin.” H7
Aineiston perusteella voi väittää, että dekaanit asettuvat itse esikuviksi.
He kokivat, että heidän on oltava henkisiä johtajia, jotka auttavat rakentamaan ja ylläpitämään alaistensa uskoa ja toivoa. He ilmentävät omalla
käyttäytymisellään organisaationsa arvoja ja päämääriä. He viestittävät
toistuvasti yhteisönsä tavoitteista, joiden tulee olla selkeitä, inspiroivia
ja mielenkiintoisia. Dekaanien psykologiset sopimukset sisältävät yliopiston tulevaisuusmallin siitä, mitä osapuolet uskovat voivan tapahtua
ja mitä heidän odotustensa mukaan pitäisi tapahtua (ks. Kivistö, S.
2000, 19). He myös kunnioittavat yhteisönsä kulttuuria ja ymmärtävät
oman roolinsa sen luomisessa ja ylläpitämisessä. Voimakas jaettu visio
ja organisaatiokulttuuri johtavat yhteistyöhön, jossa toimitaan ilman,
että odotetaan ohjeita ylempää organisaatiosta. Nykyinen vahva ja perinteinen yliopistojen kulttuuri muuttuu hitaasti. Uutta kulttuuria on
vaikea saada toteutettua. On turvallista pitäytyä vanhassa. Yhtenäinen
kulttuuri sisältää ryhmäajattelua, joka hallitsee toimintatapoja. Yliopistojen perinteiset arvot ovat syvällä yliopistokulttuurissa. (Aarrevaara &
Pekkola 2010; Kogan 2007; Pekkola 2009, 2014; Summa & Virtanen
1998.)
”Näillä asioilla on sivistyksellinen ja kulttuurinen merkitys. Yksikössä edustettujen tieteenalojen eteenpäin vieminen yhteiskunnassa
ja tietysti kansainvälisestikin. [---] Tärkeetä, että se toiminta mikä
täällä on, on tuloksekasta ja mahdollisesti arvokasta kulttuurisesti
ja älyllisesti. …Pitää nähdä kokonaisuus. Olennaista tässä työssä
on, että sä voit nähdä koko yksikön yhtenä kokonaisuutena. Toimia niin, että kaikki pärjää. Ja saada muutkin ymmärtämään se.
Se on yks vaikeempia tehtäviä.” H4
Edellä oleva haastattelunpätkä on hyvä esimerkki dekaanien käsityksestä oman tiedeyhteisön ja laajemminkin yliopiston merkityksestä
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yhteiskunnassa. Arkityö saattaa olla haastavaa, mutta kaikella on
arvokas tieteellinen, yhteiskunnallinen ja sivistyksellinen merkitys.
Yliopisto ja yliopistoissa tehtävä työ ei ole hetkellinen ilmiö, vaan sekä
menneisyyteen että tulevaisuuteen kantava arvokas perintö. Yliopisto
ei ole vain rakenteita, prosesseja, resursseja ja taloutta, vaan se on myös
kulttuuri, joka määrittää, kuinka ihmiset suhtautuvat asioihin, mitä
he pitävät tärkeinä ja kuinka he tulkitsevat yliopistotyön tarkoituksia
ja johdon pyrkimyksiä. Henki voi olla materiaa tärkeämpi. Dekaanit
kokevat saavansa voimaa tiedeyhteisöstään. Yliopistokulttuuria voi olla
vaikeampaa muuttaa kuin yliopiston rakennetta tai koulutusohjelmia.
Edellä esitetty on yhtenevä Kankaanpään (2013) tutkimustulosten
kanssa: Yliopistoinstituution ytimestä halutaan edelleen pitää kiinni ja
yliopiston perustan ja idean säilymiseen uskotaan muutoksista huolimatta. Valtion taholla korostui taloudellinen kilpailukyky ja yliopiston
johtohenkilöiden taholla yliopiston säilyttäminen sivistysyliopistona.
Tutkimusaineistona olivat OKM:n koulutuspoliittiset asiakirjat vuosilta 1985–2006 ja kolmen yliopiston vuonna 2005 toteutetut johtohenkilöiden haastattelut. (Kankaanpää 2013.)
Dekaanien psykologiset sopimukset yliopistoon instituutiona ilmenevät sopimuksina yliopistokulttuurin ylläpitämiseen. Yliopiston
dekaanit mieltävät instituutioksi, jonka yhteiskunnallista tehtävää he
toteuttavat. Dekaanien psykologiset sopimukset ovat vapaaehtoinen
valinta, ja vapaaehtoiset sopimukset ovat yleensä pitäviä. Sopimuksia
kuvaa myös usko molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen. Tämän
vuoksi dekaanit käyttäytyvät, kuin heidän uskomuksensa olisi yhteneväinen toisen sopimusosapuolen, yliopistoinstituution kanssa. Yliopistoinstituution ja dekaanien väliset psykologiset sopimukset ovat
luonteeltaan keskeneräisiä, ja sopimuksia pitää täydentää ajan kuluessa.
Tässä piilee riski sopimusten muodostumisesta epäyhtenäisiksi. Sopimukset muotoutuvat monien eri tietolähteiden perusteella. Vaikuttaa
siltä, että dekaanit ovat käyttäneet tietolähteenään yliopistolain määrittelemää kuvausta yliopistosta. Haasteeksi muodostuu menetysten
hallinta sopimusten epäonnistuessa. Menetykset voivat ilmetä esimerkiksi pettymyksenä yliopistojen mahdollisuuksiin säilyttää aiemmat
toimintaedellytyksensä tieteen tekemisessä. Dekaanien psykologiset
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sopimukset yliopistoon instituutiona kuvaavat sopimuksen toimivan
mallina ja tukena työsuhteelle. (Ks. Rousseau 2004, 121–122.)
Tiedeyhteisöissä tehtävä työ on dekaaneille tuttua ja tieteellistä intohimoa ylläpitävää, joten tieteentekemiseen osallistuminen olisi heille
mieluisampaa kuin mitä he arjessaan voivat toteuttaa. Dekaanien psykologiset sopimukset tieteen tekemiseen ovat vahvoja. Tämän vuoksi
he pyrkivät kaikin tavoin palvelemaan tiedeyhteisöään yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Dekaanien psykologisten sopimusten relationaalisuus ilmenee lojaalisuutena substanssia, tieteentekemistä, kohtaan
ja sopimusten pitkäkestoisuutena. Transaktionaalisista piirteistä viestii
aikaansaannosten vaihtokauppa substanssin kanssa, eli työtaakat ja vastuut ollaan valmiita kantamaan tieteentekemisen vapauden vallitessa.
Uransa edistämiseen dekaaneilla ei enää ole tarvetta. Työ on ilon aihe
ja tuo tyytyväisyyden tunteen. Työ koetaan sosiaalisesti merkitykselliseksi työksi. Dekaanien psykologiset sopimukset tieteentekemiseen
motivoivat heitä täyttämään sitoumuksensa yliopistoinstituutiota
kohtaan. He edellyttävät kuitenkin, että työnantaja vastaavasti täyttää
oman osansa psykologisesta sopimuksesta. (Ks. Coyle-Shapiro & Kessler 2002, 81–85; Rousseau 2004, 120.)
Dekaanien relationaaliset psykologiset sopimukset tieteen tekemiseen vaikuttavat dekaaneihin myös tunnetasolla. Elinikäinen psykologinen sopimus on pysyvä, turvallinen suhde, joka perustuu korkeaan
moraalis-psykologiseen sitoutumiseen. Relationaalisella psykologisella
sopimuksella on vaikutuksia yksilön yksityiselämään ja perheeseen.
Sopimus perustuu luottamukseen. (Ks. Kuittinen 2007, 18; Rousseau
2004, 122; 2000, 4.) Relationaalinen psykologinen sopimus on henkilöillä, jotka ovat sitoutuneet kokeakseen turvallisuutta, kehittääkseen
uraansa ja samaistuakseen ryhmään. He myös käyttäytyvät kunnon organisaatiokansalaisen tavoin. (George 2009, 14–15; Robinson & Morrison 1995; Robinson 2000.) Kaikki haastateltavat olivat jollain tavoin
kotoisin tiedeyhteisöstään, ja siten ajattelutavat olivat yhteisiä oman
työyhteisön kanssa. Yliopistoon akateemisiin tehtäviin hakeutuvat
suhtautuvat yliopistoon arvoyhteisönä enemmän kuin pelkkänä työnantajana ja palkanmaksajana. Tiedeyhteisön jäsenet kokevat palkitsevaksi tieteellisessä työssä menestymisen ja arvostuksen saavuttamisen.
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Aineistosta voi päätellä, että perinteisesti yliopistossa jokainen senioritutkija on itse vastuussa tutkimuksestaan. Tutkimusyhteistyö ja
tutkimusympäristöt muodostuvat itsenäisesti, vapaaehtoisuuden ja tutkimusrahoituksen myötä, alhaalta käsin. Tutkimustoimintaa ei johdeta
yliopiston taholta yhtä intensiivisesti kuin opetustoimintaa. Yliopiston
tasolla tutkimustoiminnan edistäminen merkitsee tyypillisesti tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, strategista johtamista, henkilöstöjohtamisen edellytysten tukemista, markkinointia ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen edistämistä. Myös Virranniemi (2015a) toteaa, että
yliopistojen tutkimustoiminta on autonomista. Yliopistojen eri tasojen
toimijat ovat varsin vapaita päättämään, mitä he tutkivat. Ideointia
ohjaa useimmiten henkilökohtainen kiinnostus, joka voi olla tieteen
kehityksen, hyödynnettävyyden tai sovelluksien ohjaamaa. Tutkimuksen jakaminen perus- tai soveltavaan tutkimukseen on käytännössä
merkityksetöntä ja mahdotonta. Yksi merkittävimmistä johtamisen
tehtävistä on mahdollistaa yhteistoiminnallinen ideointi organisaation
sisällä eri ryhmien ja sekä organisaation ulkopuolisten sidosryhmien
kanssa. (Virranniemi 2015a, 149–150.)
Dekaanien pitkä kokemus yliopistotyöstä, kiinnostus tieteentekemiseen ja iän myötä saavutettu seesteisyys luovat hyvät edellytykset
dekaanin tehtävässä onnistumiseen. Ihmisiin ja eteen tuleviin asioihin
voi saavutetun kokemuksen ja asiantuntijuuden myötä suhtautua tasapainoisesti ja rationaalisesti ilman oman edun tavoittelua. Dekaanit
toimivat mielellään merkittävinä uutta luovina innovaattoreina organisaatiossaan. (Ks. Clegg & McAuley 2005.)
Suurin osa haastatelluista dekaaneista kertoi olevansa jo senioreita
ja lähestyvänsä eläkeikää. He olivat tyytyväisiä harmaan eminenssin
eli neuvonantajan, tukijan ja taustavaikuttajan työhön. Keskijohtajat
kertoivat yhden tärkeimmistä tehtävistään olevan jälkipolven kasvattaminen tutkimustyöhön. Senioriteetti tuo johtajuuteen kokemuksellisuutta, ihmisläheisyyttä ja asiantuntijayhteisön toiminnan ymmärrystä.
Omien mahdollisuuksien realistinen arviointi, tieteentekemisen
intohimo sekä valta- ja omanarvontuntoinen kokemuksellisuus ovat
edellytyksiä dekaanin Harmaa eminenssi -roolille. Vastavuoroisesti
luottamussuhde tiedeyhteisön kanssa ilman oman edun tavoittelua
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tekee dekaaneista myös tiedeyhteisön näkökulmasta harmaita eminenssejä. Dekaanien ymmärrys oman uransa vaiheesta, jolloin he eivät enää
pyri edistämään omaa tieteellistä ja yksilöllistä uraansa, luo edellytykset
yhteiselle tavoitteelliselle ja luottamukselliselle työyhteisötoiminnalle.
Harmaa eminenssi ei kilpaile muiden tutkijoiden ja tutkimusjohtajien kanssa. Dekaanien sallitaan ja heidän odotetaan rakentavan molemminpuolista luottamuksen ilmapiiriä työskentelemällä kaikkien
yhteiseksi hyväksi. Mikäli molemminpuolista luottamussuhdetta ei
muodostu, eivät dekaanien ponnistelut yhteisen menestymisen eteen
ole hedelmällisiä, yhteisiä tavoitteita ei löydy, vaan asioita mieluummin
piilotellaan kuin otetaan yhteiseen keskusteluun. Dekaanit hyväksytään yhteisesti todellisiksi yliopistokulttuurin ylläpitäjiksi. (Ks. Winter
2009.)
Max Weberin (2009) vuonna 1917 Münchenissä Vapaiden ylioppilaiden liiton Baijerin osaston järjestämässä luentosarjassa ”Henkinen
työ ammattina” hän pohti tieteellisen työn edellytyksiä. Tieteellinen
työ on valjastettu palvelemaan edistystä. Jokainen tieteen parissa työskentelevä tietää, että hänen työnsä vanhenee 10, 20, 50 vuodessa. Koko
tieteellisen työn mielekkyys perustuu siihen, että tieteen on alistuttava
ja uhrauduttava sille, että jokainen tieteellinen täyttymys merkitsee
uusia kysymyksiä ja sen päämääränä on tulla ylitetyksi ja vanhentua.
Tähän on tyydyttävä jokaisen, joka haluaa palvella tiedettä. Kaikkien
tieteellistä työtä tekevien pyrkimys on, että hänen saavutuksensa
ylitetään. Tieteentekijät eivät voi tehdä työtä toivomatta, että muut
pääsevät pitemmälle, kuin he itse ovat päässeet. Heidän työnsä ovat
vanhentumaan tuomitut. Tieteenharjoittaja väittää tekevänsä työtään
tieteen itsensä vuoksi, eikä vain sen takia, että toiset voisivat sen avulla
saavuttaa kaupallista tai taloudellista menestystä, kohentaa ravintonsa, vaatetuksensa, valaistuksensa tai hallintonsa tasoa. (Weber 2009,
39–40.)
Vaikka haastatellut dekaanit olivat pääasiassa jo jäähdyttelemässä
uraansa, olivat he edelleen kiinnostuneita tieteellisestä työstä. DeLongin (2004) mukaan ikään liittyvinä myönteisinä seikkoina on nähty
kokemuksen lisääntyminen, persoonallinen kasvu ja asiantuntijuuden
kohoaminen. Iän katsotaan mahdollistavan kasvun ja kypsymisen.
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Ikääntyvillä työntekijöillä katsotaan olevan kokemuksellista osaamista
ja osaamisen vahvuuksia, joita tarvitaan työelämässä. (DeLong 2004.)
Tieteentekeminen, sen ajatusmaailma, uteliaisuus ja innostuneisuus
tieteeseen vaikuttivat aineiston perusteella olevan kuin parantumaton sairaus, josta ei koskaan kokonaan tervehdy. Tieteentekemisen
intohimoaan dekaanit toteuttivat pitämällä kiinni tutkimusryhmien
johtajuudesta, joko mahdollisuuksiensa mukaan aktiivisesti tutkimustyöhön osallistumalla, rahoitusta hankkimalla tai jatkokoulutettavien
ohjaajina. Tieteentekeminen on tapa hengittää ja elää. Kuokkasen
(2015) mukaan kiinnittämällä johtamisessa huomio myös johtamisen
organisaatiokulttuurin rakentamiseen, jonka avulla johtajat pyrkivät
rakentamaan ilmapiirin, jossa työ oli nautinto ja arvo itsessään, on menestyksellisen työn ja motivaation perusta. Työ ei saisi olla epämiellyttävä välttämättömyys toimeentulon turvaamiseksi. (Kuokkanen 2015.
43.) Tutkimustyössä tavalla tai toisella mukana oleminen, uusimman
tieteellisen tiedon hallitseminen ja keskustelun virittäminen tieteen
ajankohtaisista kysymyksistä mahdollisti dekaaneille kyvyn toteuttaa
velvollisuuttaan kehittää tiedeyhteisöään, katsoa tulevaisuuteen. Myös
Bolman ja Gallos (2011) raportoivat yliopistojen johtamisen onnistumisesta johtajien oman esimerkin avulla. Yliopistojen tulisi tavoitella
totuuden ja ymmärryksen kasvattamista tunteen ja luottamuksen kautta. Omalla esimerkillään johtavat ymmärtävät, että pelkkä älykkyys ei
riitä. Johtajien on oltava myös henkisiä johtajia, jotka auttavat rakentamaan ja ylläpitämään alaistensa uskoa ja toivoa sekä asettuvat itse esikuviksi. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, inspiroivia ja mielenkiintoisia.
Johtajien tulee omalla käyttäytymisellään ilmentää organisaationsa
arvoja ja päämääriä. He viestittävät toistuvasti kehittämäänsä oman
organisaationsa menestystarinasta, joka sisältää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan sekä selkeästi perustellut tulevaisuuden tavoitteet. He
kunnioittavat yhteisönsä kulttuuria ja ymmärtävät oman roolinsa sen
luomisessa ja ylläpitämisessä. (Bolman & Gallos 2011, 125.)
Dekaanit halusivat antaa nuoremmilleen perinnöksi tutkimusryhmän johtajan taitoja. Hankitun osaamisen siirtäminen nuoremmille,
mentorointi, on tiedeyhteisössä hedelmällinen keino siirtää osaamista
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heiseksi koettu johtaja jättää nuoremmilleen muistijäljen, joka periytyy.
Baruchin ja Hallin (2003) mukaan mentorointi on ollut yliopistoissa
käytössä jo kauan ennen, kuin siitä mainittiin organisaatiotutkimuksissa. Myös urasuunnittelussa tukeudutaan yliopiston senioreihin.
(Baruch & Hall 2003, 248, 253.)
Dekaanit luovat yhteisöönsä tavoitteellista ja yhteisöllistä organisaatiokulttuuria. Myös Virranniemi (2015b) raportoi, että tutkimus- ja
innovaatiojohtajien ja -esimiesten vastuulla on innovatiivisuutta tukevan organisaatiokulttuurin luominen. Innovatiivisuutta tukevat avoin
ja rakentava ilmapiiri, rohkaisu riskienottoon, rakentava ristiriitojen
käsitteleminen ja luottamus. (Virranniemi 2015b, 193.) Dealin ja
Kennedyn (1982) mukaan menestyneet ja tulevaisuudessakin menestyvät yhteisöt luottavat lujasti kulttuurin avulla johtamiseen (Deal &
Kennedy 1982, 220).
Yliopiston akateemisiin tehtäviin hakeutuvat suhtautuvat yliopistoon enemmän arvoyhteisönä kuin työnantajana. Yhteinen arvopohja
luo hyvinvointia ja menestystä tiedeyhteisöön. Yliopistoissa tunnustetaan akateemisen asiantuntijuuden merkitys yliopistoinstituution
olemassaololle. (Winter 2009.) Virranniemi on havainnut tutkimusyhteisöjen organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja tutkijoiden motivointiin liittyvinä tehtävinä uusien avainhenkilöiden löytämisen ja olemassa
olevien avainhenkilöiden tukemisen. (Virranniemi 2015a.) Floydin
(2016) mukaan keskijohtajia tulisi tukea kollegiaalisella työskentelyllä
ottaen huomioon keskijohtajan ja johdettavan yksikön akateemiset
arvot. Tukemisen tulisi perustua keskijohtajan yksilöllisiin tarpeisiin
johtajana kehittymiseen. (Floyd 2016, 19–21.) Toiminnassa avainyksilöiksi nousevat kokeneet tutkijat, jotka voivat hakea rahoitusta, johtaa
hankkeita, ja joilla on verkostosuhteita, erityisosaamista sekä yhteisöllisyyttä (Virranniemi 2015a, 146–147). Ongelmaksi koetaan, miten
akateeminen vapaus ja akateemisten johtaminen tulisi sovittaa yhteen.
Akateeminen työyhteisö haluaa kaikkein eniten työrauhaa tieteelliseen
työhön ja opettamiseen. Paineet yliopistojen rakenteellisiin uudistuksiin tulevat pääosin yliopistojen ulkopuolelta rahoituksen kiristymisen
myötä. Tieteen sisältöön ei kuitenkaan voi ulkopuolelta puuttua.
Dekaanit ymmärsivät, että kehittäminen on mahdollista vain tieteen
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autonomian vallitessa, tieteestä itsestään käsin. Dekaanit varjelivat ja
suojelivat tieteen autonomiaa akateemisen keskijohtajan positiostaan
käsin, yliopistokulttuuria arvostaen. (Ks. Brennan 2010.)
Yhteisön arvot ovat olennainen osa sen menestysfilosofiaa. Arvot
luovat kaikille työntekijöille käsityksen yhteisestä suunnasta ja antavat
suunnan jokapäiväiselle käyttäytymiselle. Näin löytyvät myös yhteisön
sankarit, jotka käyttäytymismallit ovat usein luoneet. Yhteisöt usein
menestyvät siksi, että niiden työntekijät pystyvät tunnistamaan ja
omaksumaan organisaation arvot ja toimimaan niiden pohjalta. Arvojen muokkaamisesta ja lisäämisestä voi tulla johtajan tärkein työ. (Ks.
Deal & Kennedy 1982, 25–26; Winter 2009.) Dekaanit ovat tunnistaneet yliopistojen muutostarpeen. Tiede kehittyy kansainvälisesti, ja
oman tiedeyhteisön tulisi olla mukana tai mieluummin muita edellä
tieteellisessä työssä. Näitä edelläkävijöitä voivat olla tieteellistä työtä
itse tekevät, joista professorikunnalla on tähän parhaat edellytykset.
Aineistosta käy ilmi, että dekaanit ovat tietoisia heidän tehtävänsä
olevan valvoa, että tiedeyhteisö saa riittävästi tukea tieteen eteenpäin
viemiseen. Heillä ei kuitenkaan tyypillisesti ole riittävästi tietoa tai
osaamista ohjata professoreita siinä, miten ja mitä pitäisi opettaa tai
mitä tutkimusta tulisi tavoitella. Dekaanit ovat tyypillisesti itsekin professoreita, mutta eivät silti hallitse yhteisönsä kaikkia substanssialueita.
Tässä saattaa olla syy yliopistojen heikkoon johtamisen auktoriteettiin.
Yliopistokulttuurin ylläpitäminen aiheuttaa edellä kuvatun perusteella
kompleksisuutta yliopistojohtamiseen.
Tämän tutkimuksen aineiston perusteella voi väittää, että yliopistoissa elävät edelleen humboldtilaisen sivistysyliopiston ajatukset ja
arvot, jotka eivät ole syrjäytyneet uusien arvojen myötä. Yliopistot
nähdään kriisiytyneinä suhteessa perinteisiin yliopistojen arvoihin
ja yhteiskunnallis-taloudellisiin vaatimuksiin. Yliopistojen sisällä eri
toimijoiden ja toimintayksiköiden arvot eivät lisääntyneen kompleksisuuden myötä kohtaa. Yliopistokulttuuri ja sen ylläpitäminen nousee aineistossa dekaanien kokemaksi tärkeäksi tehtäväksi. Kulttuuri
perustuu yhteisön arvoihin ja päämääriin. Nyt yliopistokulttuuria
ollaan muuttamassa yhteisön ulkopuolelta, mitä yliopistolaiset eivät
voi hyväksyä. Myös Stacey (2010) ja Vartiainen ym. (2013) korostavat
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organisaation kulttuurin merkitystä muutostilanteissa. Uudistamisen
lähtökohtana tulisi olla menneisyys. Mikäli historia unohdetaan kokonaan, joudutaan väistämättä negatiiviseen palauteprosessiin, jossa
puolustetaan olemassa olevaa eikä kyetä etenemään uuteen. Aiemmat
päätökset aukovat mahdollisuuksia tuleville päätöksille, ja totutut
toimintatavat estävät tai edistävät esimerkiksi uusien toimintatapojen
omaksumista. Kyseessä on riippuvuus, joka liittyy organisaation kulttuuriin ja toimintakontekstiin. Organisaatiokulttuurin muuttaminen
vaatii aina hyvin monien agenttien toiminnan muutoksen. Ei ole tieteellistä näyttöä sille, että suunniteltu organisaatiokulttuurin muutos
olisi tuottanut tulokseksi kulttuurin muutoksen. (Ks. Stacey 2010, 65;
Vartiainen ym. 2013, 77.)
Edellä kuvattu yläkategoria Yliopistokulttuurin ylläpitäjä, yhdistää alakategoriat Harmaa eminenssi ja Intohimoinen tieteentekijä.
Yläkategoria kuvaa dekaania itseään Yliopistokulttuurin ylläpitäjänä,
roolissa jonka he kokevat omakseen ja mielellään toteuttavat. Yläkategorialla on yhteys myös Akateemisten keskijohtaja -alakategoriaan,
joka ilmentää akateemisen profession autonomiaa. Koska dekaani
Yliopistokulttuurin ylläpitäjän roolissaan haluaa edistää tieteellisen
työn tekemisen edellytyksiä yliopistossaan, on yhteys Mahdollistajan
rooliin myös ilmeinen. Työyhteisön työskentelyilmapiirin luominen
luottamuksen, vuorovaikutuksen ja läpinäkyvän vallankäytön kautta
luo yksimielisyyttä ja yhteistä tahtoa eteenpäin menemiseen.
6.3.1 Intohimoinen tieteentekijä

Dekaanit ovat yliopistojen johtosääntöjen mukaan vastuussa tiedeyhteisönsä taloudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Nämä velvollisuutensa he ottavat vakavasti. Kehittämistehtävä on haasteellinen
nykyisten resurssien vallitessa. Toiminnan tulisi olla tuloksellista entistä
niukemmilla resursseilla. Valmiita toimintamalleja tai näköaloja ei liene
olemassa. Tiedeyhteisöjen autonomia haastaa dekaanit sovittamaan
yliopiston, tieteentekijöiden ja oppiaineiden kehittämisen siten, että
kaikki pärjäävät ja edes suhteellinen sopu säilyy. Kehittämistehtävästä
selviytyäkseen dekaanit joutuvat intensiivisesti ja tarkasti kuuntelemaan
eri suunnista tulevia viestejä. Resurssien hallinnan lisäksi toinen dekaa6 Tulokset | 193

nien vallanhankintakeino on käyttökelpoisen tiedon ja viestintäkanavien hallinnan tavoittelu. Tieto voi olla tärkeämpää kuin perinteiset
aineelliset resurssit. Niukan avaintiedon hallinta saattaa parantaa pulmien ratkaisukykyä. Näin tieto on valtaa. Ihmisillä, jotka onnistuneesti
hankkivat valtaa tiedon hallinnalla, on tavallisesti pätevyyttä tunnistaa
organisaation kannalta oleellisin informaatio. Tiedeyhteisössä ylläpidetyt käsitykset ja olettamukset pitävät yllä yhteistä kuvaa asioiden tilasta ja kehityspotentiaalista. Dekaanien ammattitaito ilmenee heidän
omassa osaamisessaan, kehittämistyössä ja innovatiivisuudessa. Vankka
kokemus näyttää kasvattaneen heidän vaistonvaraista oivalluskykyään.
Heillä tuntui olevan sisäänrakennettuna herkkyys tarttua viesteihin ja
näkemystä tuoda ideoita keskusteluun sekä tiedeyhteisössään, johtoryhmissä että rehtorin kanssa.
”Sit mä tietenkin arvostan substanssipuolta. Tässä on olemassa
mahdollisuus, että voi tehdä edelleen tutkimusta. Ja jos jotain ideoita on mielessä, niitä on helppo sparrata oikeiden ihmisten kanssa,
siis niiden kanssa jotka myös tietää niistä asioista. On helppo kehittää ja viedä ideoita pidemmälle.” H5
Yliopistoissa on aina tunnustettu älyllisen pääoman arvo ja hyväksytty
sen olevan yksittäisen tiedeyhteisön jäsenen omaisuutta eikä instituution omaisuutta. (Baruch & Hall 2004, 250.)
Aineistossa nousi esiin dekaanien vahva halu olla mukana tutkimustyössä. Vaikka kenenkään heidän tehtäviinsä ei varsinaisesti kuulunut
tutkimustyö, opetus tai opinnäytteiden ohjaus, heistä valtaosa edelleen
jatkoi näitä tehtäviä vapaaehtoisesti, oman mielenkiintonsa ja resurssiensa puitteissa.
”Joka päivä luen, ei välttämättä enää työpäivän aikana pysty,
yhden tieteellisen artikkelin ylläpitääkseni itelle semmosta omaa…
Koko ajan voi tavata ihmisiä, jotka tutkii ja ylläpitää jatkuvaa
älyllistä kilvoittelua itsekin. Tieteellistä intohimoa tässä on mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi miten väitöskirja syntyy, se motivoi… Väitöskirjojen ohjaaminen, sehän on tämmösiä työpaikkaoh194 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

jaamisia itselleni. Se on aivan mieletön etu saada tutustua muiden
kasaamaan työhön.” H2
Jatkokoulutettavien ohjaaminen on dekaanille kaksisuuntainen oppimisen prosessi. He pysyvät ajan hermolla lukiessaan jatko-opiskelijoidensa tuottamia tekstejä, voivat etsiä itse uutta tieteellistä tietoa, mutta
myös käyttää hyväkseen opiskelijoidensa löydöksiä ja ideoita. Omien
aikaresurssien ja voimavarojen riittämättömyys tieteentekemiseen koettiin raastavaksi. Dekaanit kokivat, että kyetäkseen hyvin johtamaan
tiedeyhteisöään heidän tulee olla tietoisia tutkimuksen ajankohtaisista
kysymyksistä. Tulevaisuuteen katsominen ja tiedeyhteisön luotsaaminen oikeaan suuntaan edellyttää keskusteluyhteyttä tiedeyhteisöön.
”Toinen juuri näitä tärkeitä asioita; joka viikolla olisi joku hetki tai
tuokio, jolloin voisi miettiä tiedekunnan isoja asioita. Dekaanin
tehtävässä kalenteri täyttyy minuutin tarkkuudella pikkuasioilla,
ettei sellainen vie kaikkea tarmoa. Se auttaa pikkasen pitämään
helikopteriperspektiiviä. Tämä parhaimmillaan johtaa siihen, että
voi antaa syötteitä muille, esimerkiksi tutkijoille. Voi sanoa, että
ootko sä nähny sitä ja tarkottaako se nyt jotain... Sellaista keskustelun synnyttämistä, … synnyttää virtoja täällä. Miten keskustellaan
kahveilla ja käytävillä ja mitä ihmiset pitää tärkeinä.” H2
”Täytyy hyväksyä se, että nää asiat ei vähene ja sellaista selvää
omaan tutkimukseen keskittymisen kautta ei ole tiedossa. täytyy
vaan elää sen kanssa. Projektinjohtajan tehtävät ikään kuin kulki
matkassa. Kirjoittamiseen ei ole voimavaroja. Kyllähän tutkimus
on inspiraation lähde… niistä tulee innoitusta.” H8
”Palkitsevinta on ehdottomasti edelleen jos ite lukee ja saa aikaan
ja oivaltaa uuden näkökulman. Tai jos on joku seminaari tai kongressi tai opiskelija on oikeesti oivaltanu mitä mä tarkoitan. Sellaiset
on parhaita hetkiä. Tai käy keskustelun kollegan kanssa, josta saa
uuden inspiraation tai uuden oivalluksen. Ne on parhaita tilanteita… Tieteeseen, opettamiseen ja inhimillisyyteen liittyvät asiat
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tuottaa intohimot. Ja opettamiseen kun seminaarissa tai luennolla
syntyy hyviä keskusteluja… Kyllä jos ajattelee omaa oppialaa ja
tieteenalaa… ajattelussa on tapahtunut kehitystä.” H8
Aineistossa ilmeni dekaanien syvä huoli tieteentekemisen edellytysten
heikkenemisestä. Yliopistoissa on tehokkuuden ja kustannusten karsimisen tuoksinassa unohdettu innovatiivisen työyhteisön olemassaolon
edellytykset. Innovatiivisuudelle ei tunnu olevan enää tilaa. Luovuus
edellyttää ajankäytön vapautta ja joustavuutta. Tiukka kontrolli ja tehokkuusmuistuttelu eivät anna aikaa keksimiselle ja kokeilulle. Dekaanit kokevat, että parasta työpanosta ei saa irti tiukalla johtamisella, vaan
johtamisen tulisi inspiroida tiedeyhteisöä antamaan paras mahdollinen
työpanos. Tieteentekemisessä tarvitaan intohimoa, jonka tiukka kurinalaisuus sammuttaa. Intohimoa tulisi ruokkia, antaa sen levitä yhden
henkilön ideasta ihmisyhteisön joukkoliikkeeksi. Hamelin ja Breenin
(2007) mukaan tottelevaisuutta, huolellisuutta ja asiantuntemusta saa
nykyisin varsin halvalla. Näiden kykyjen lisäksi tarvitaan valmiuksia,
joiden avulla ihmisestä tulee uuden luoja. (Hamel & Breen 2007, 82.)
Tutkimustoiminta viriää tutkijoiden vapaaehtoisesta innovatiivisuudesta ja rahoituksellisista edellytyksistä. Dekaanit huolehtivat
omalta osaltaan edellytysten olemassaolosta: strategioista, rakenteiden
ja infrastruktuurin kehittämisestä, osaamisen esille tuomisesta ja hyödyntämisestä sekä mahdollisesti myös rahoituksen hankkimisesta. Johtaminen parhaimmillaan motivoi työskentelemään yhteiseksi hyväksi.
Johtamiskäyttäytymisellään dekaanit voivat vahvistaa tiedeyhteisönsä
kollektiivisen menestyksen tavoittelua. Yliopiston tutkijoiden työssä
on perimmiltään kyse itse kunkin tutkijan omien arvojen toteuttamisesta. Dekaanit kokivat tutkimustyön arvostetuksi tekemisen yhdeksi
tärkeäksi tehtäväkseen.
”Kyllä ne nämä uudet asiat on, vaikka tuntuu ettei tässä iässä
ennää, mutta kyllä mä niistä tykkään. Lähinnä siellä tieteen
puolella… Kyllä ne innostaa aina. Oma oppiminen on palkitsevaa.
Uusista asioista löytyy myös muille hyötyä. Kun tehhään semmosta
mitä muut ei oo tehny. Hyvällä tuurilla löytyy kultakaivos, mitä
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tutkia. Tiedon oppimista. Opettaminen ja tiedon jakaminen on
paras tapa oppia.” H10
Dekaanit toteuttavat uskollisesti yliopistojen tarkoitusta yhteiskunnassa tuottaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Ilman tutkimusta
opetus kuihtuu ja taantuu. Tutkimustyön koetaan olevan yliopistotyön
ydin. Dekaanit suhtautuvat tieteentekemiseen intohimoisesti ja levittävät tieteentekemisen intohimoa tiedeyhteisöönsä.
6.3.2 Harmaa eminenssi

Kaikki haastatellut olivat yli 50-vuotiaita ja useat kertoivat lähestyvänsä
jo eläke-ikää. Dekaanin asemassa heillä on mahdollisuudet aukaista tulevaisuuden näkymiä nuoremmille. Kuten edellä on jo kerrottu, valtaosa haastateltavista kertoi olevansa ikään kuin jäähdyttelemässä uraansa
eivätkä välttämättä tutkijoina enää kovin tuottavia. He keskittyivät
luomaan edellytyksiä muiden tuloksekkaalle toiminnalle. Tieteentekeminen on ilmiselvästi henkilökohtainen ominaisuus, josta ei pääse
koskaan kokonaan irti. Senioriteetti tuo johtajuuteen ihmisläheisyyttä
sekä asiantuntijayhteisön toiminnan ymmärrystä.
Harmaa eminenssi, vastuullinen tiedeyhteisön eteenpäin viejä,
opettaa nuoremmilleen tutkijayhteisön johtamista ihan käytännössä.
Dekaanit halusivat antaa nuoremmilleen perinnöksi tutkimusryhmän
vetäjän taitoja.
”Tekisin mieluusti eniten, niin tutkimustyö olis numero ykkönen.
Mutta ymmärrän senkin, että tutkijanurassa ikä määrittelee sitä,
mitä oikeasti tekee. Minun tutkijanurani on siinä vaiheessa, että
alan olla harmaa eminenssi. Luon edellytyksiä sille, että tutkijatohtorit pystyvät ottamaan enemmän vastuuta ja kokeilemaan
omien siipiensä kantavuutta tällaisessa turvallisessa ympäristössä.”
H9
”Mulla ei enää ole omaa tutkimusryhmää. Oon yrittäny periyttää
niitä nuoremmille. Luovuin tämän nykyisen homman alkaessa…
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suunnitelmien ja -strategioiden kirjoittamista. Haen sinnikkäästi
itsekin rahoitusta ja osallistun hakemusten tekemiseen. Ei siksi,
että haluaisin itse tutkia, vaan autan ja olen nimenä muille esimerkiksi Akatemian hauissa.” H6
”Mä tykkään työstäni. se on ihan hauskaaki. Siitähän saa monenlaista asiaa. Tää työympäristö, täähän on loistavaa. Fiksuja
ihmisiä. Upeita, nuoria opiskelijoita, väitöskirjan tekijöitä. Voisko
parempaa toivoa. Ihan kertakaikkisen palkitsevaa. Mulla on paljon kansainvälisiä kontakteja, se on loistavaa. Mää oon toiminu
pitkään tutkimusryhmän johtajana. Meillä on erittäin hyvä
rakenne tässä systeemissä. Meillä on nuori professori, josta olen
kasvattanut seuraajaa.” H1
Budjettirahoituksen kiristyessä on ulkopuolinen rahoitus tutkimuksenteon elinehto. Myös ulkopuolisen rahoituksen foorumeja on valtakunnassa järjestelty uudestaan. Rahoituksen pirstaloituminen työllistää
enemmän kuin aiemmin. Dekaanit kokevat tehtäväkseen innostaa ja
muistuttaa tiedeyhteisöään ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen. He
osallistuvat myös itse rahoitushakemusten sparraamiseen, hakemusten
kirjoittamiseen ja mahdollisuuksiensa ja innostuksensa mukaan myös
itse tutkimushankkeiden johtamiseen. Ulkopuolinen rahoitus, hakuprosessin työläydestä huolimatta, mahdollistaa budjettirahoituksen
säästön myötä resurssien kohdentamisen yliopiston ydintehtäviin.
”Tutkimuksen rahoitus on pieninä palasina. Ajat on kiristyneet
myös tutkimuksen rahoituksessa. 90-luvun puolelta viime vuoteen
saakka on ollut pidempiaikaisia isoja rahoituksia. Tämä vuosi
on ensimmäinen, että rahoitus on pieninä palasina, muutaman
kuukauden mittaisia. Tämä ei toivottavasti kestä kauan. Tämä
on puuduttavaa huolehtia pienistä rahoista, että tulee käytetyksi
parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä on apuja. Edistyneemmät
opiskelijat ja tutkijatohtorit kirjottaa hakemuksia. Pitää kuitenkin
olla muistuttamassa, että tämä on haettavana. Sen valvominen
ettei mahdollisuuksia jää käyttämättä.” H9
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Omien mahdollisuuksien realistinen arviointi, tieteentekemisen intohimo ja yhteisöllinen vallan käyttö luovat mahdollisuuksia Harmaa
eminenssi -kategorialle. Mikäli molemminpuolista luottamussuhdetta
omaan tiedeyhteisöön ei ole, ei keskijohtajan tasapuolista, oman edun
unohtavaa työtä oman tiedeyhteisönsä hyväksi oteta vastaan, vaan dekaani saatetaan kokea kilpailijaksi.

6.4 Mahdollistaja ja psykologiset sopimukset
Analyysin tuloksena yhdeksi yläkategoriaksi muodostui Mahdollistaja,
jonka alakategorioita ovat Molemminpuolisen luottamuksen rakentaja, Mielipidevaikuttaja ja Yhteisöllinen vallan käyttäjä (ks. kuvio 9).
Mahdollistaja nousi haastatteluissa keskeiseksi dekaanin kokemaksi
rooliksi. Aineistossa Mahdollistaja ilmeni nimenomaan suhteessa
omaan tiedeyhteisöön, organisaatiossa alaspäin.
Organisaatiossa alaspäin

Mahdollistaja

Molemminpuolisen
luottamuksen
rakentaja

Mielipidevaikuttaja

Yhteisöllinen vallan
käyttäjä

Kuvio 9 Mahdollistaja-yläkategoria ja sen alakategoriat.

Yliopistojen johtamisjärjestelmissä dekaanit ovat suoraan yliopiston
rehtorin alaisia. Dekaanin tehtävät on määritelty kunkin yliopiston
johtosäännössä, eikä tehtävistä voi haastateltavien kertoman mukaan
neuvotella. Tosin heillä on delegointimahdollisuus ja mahdollisuus
käyttää apunaan lähipiirissään olevien asiantuntijoiden työpanosta.
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Uusi yliopistolaki mahdollisti dekaanien johtamisposition vahvistumisen ja vallankäytön keskittymisen laitoksilta ja yksiköistä dekaanille.
Tärkein johtosäännöissä määritelty keskijohtajan tehtävä on tieteenalayksikkönsä johtaminen ja kehittäminen sekä tuloksellisuudesta ja
taloudesta vastaaminen. Dekaanit toimivat tiedeyhteisönsä resurssien
haltijoina.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteydet sidosryhmiin ja rahoittajiin mainittiin tärkeinä mahdollistajan keinoina. Dekaanit kokivat
olevansa yliopistonsa edustajia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.
Yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle, lähinnä muihin tutkimuslaitoksiin
ja yrityksiin pidettiin tärkeinä sekä tutkimuksen että yliopistokoulutuksen vuoksi. Näissäkin yhteyksissä dekaanien rooli ikään kuin
portinvartijoina, mahdollistajina, yhteiskunnallisina vaikuttajina
ja nuorison kasvattajina tuli aineistossa selvästi esille. Virranniemi
(2015a) vahvistaa edellä olevan raportoimalla, että tutkimusyhteisöjen
yhteistyösuhteet akateemisten ja ei-akateemisten kumppanien kanssa
ovat monimuotoistuneet ja tiivistyneet ollen yhä tärkeämpiä organisaation selviytymiselle ja menestymiselle. Julkiset rahoittajat edellyttävät
yhteistyötä, mikä voi johtaa myös epäaitojen yhteistyösuhteiden rakentumiseen. Tutkimusjohtajien henkilökohtaiset suhteet ovat erittäin
merkittävässä roolissa. Yhteistyön onnistumiseksi on tärkeää luottamuksen rakentaminen toimijoiden välille ja erilaisten tavoitteiden
yhteensovittaminen. (Virranniemi 2015a, 150–151.)
Dekaanien mahdollistajan rooli muotoutuu resurssien hallinnan ja
hänen yksilöllisten johtamistaitojensa myötä. Omalla esimerkillään,
arkityöhön ja yhteisön ponnisteluihin osallistumalla he aineiston perusteella loivat yhteisölleen ilmapiiriä, jossa kukin tekee työtä yhteiseksi
hyväksi. Dekaanit toimivat ohjaajina ja innostajina uusien tutkimushankkeiden löytämiseksi. Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteydet elinkeinoelämään ja muihin yliopiston ulkopuolisiin sidosryhmiin
mainittiin yhdeksi tärkeäksi dekaanin tehtäväksi. Yhteistyö sidosryhmien kanssa tekee yliopistoa tunnetuksi ja madaltaa molemmin puolin
kynnystä tutkimusyhteistyön synnyttämiseen ja yliopiston koulutustehtävän tarpeiden tunnistamiseen. Mahdollistajan roolissaan dekaanit
luovat näin omalta osaltaan edellytykset tiedeyhteisönsä työlle.
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Henkilöstöjohtaminen on myös yksi dekaanin merkittävistä tehtävistä. Tätä tehtäväänsä hän toteuttaa henkilöresurssien ja toimintatapojen ohjaamisen kautta. Dekaani vastaa siitä, että työyhteisö säilyy
toimintakykyisenä. Tiedeyhteisössä työtä tehdään intensiivisesti, mikä
nostattaa tunteet pinnalle. Ihmisten välisiltä konflikteilta ei voi välttyä.
Ongelmatilanteissa dekaani henkilöstöasioista vastaavana saa ratkoa
myös henkilöiden välisiä kiistoja.
”…oveen koputettiin ja kysyttiin olisiko minulla aikaa, aika vaikea henkilökysymys, pitäs keskustella… Asiat, jotka koskee muita
ihmisiä, niin kyllä minä ne yritän aina hoitaa ensin. Ihmiset on
tärkeitä… Kyllä minä ihmiset priorisoin ja sehän meinaa, että ne
myös priorisoi asiat ja mun mielipidettä pidetään korkealla. Tässä
työssä ihmisten täytyy olla tärkeitä.” H10
Aineistosta on löydettävissä dekaaneja, joiden johtamistyötä määrittävät voimakkaat tiedeyhteisön jäsenet ja perinteinen toimintakulttuuri.
Ennen uutta yliopistolakia olivat tiedeyhteisöjen vaikuttamismahdollisuudet selkeästi kirjattuina johtosääntöihin. Nykyisin tiedeyhteisöjen
äänen kantavuus on pitkälti dekaanien käsissä. Dekaanit haluavat säilyttää yhteisöissään työrauhan ja innovatiivisen ilmapiirin. Tämän vuoksi
he kaikin tavoin pyrkivät tasoittamaan ilmapiiriä sovun säilyttämiseksi.
Vartiaiseen ym. (2016) tukeutuen voi esittää, että demokratiavajeen
kokeminen voi olla syynä yliopistojen johtamisongelmiin. Kompleksisuuden johtamisen näkökulmasta ei-toivottujen tapahtumien syntymiseen voivat vaikuttaa oman aseman puolustaminen, kateus, kiire tai
riittämättömyyden tunne. Yliopistoissa tulisi edistää demokraattista
ajattelutapaa, jolloin kehittämistyöhön voisivat osallistua henkilöstön
lisäksi myös eri sidosryhmät ja opiskelijat samalla, kun edistettäisiin itseorganisoitumista ja hierarkkisten rakenteiden vähentämistä. Keskeistä tulisi olla sellaisen vuorovaikutuksen lisääminen, joka edistäisi sekä
yliopistoyhteisön että koko yhteiskunnan demokraattista ajattelua.
(Ks. Vartainen ym. 2016, 259–260.)
Työnantajan asema dekaanien psykologisissa sopimuksissa on väistyvä. Dekaanit sijoittuvat henkisesti kahteen eri leiriin, akateemiseen
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ja toisaalta hallinnolliseen yhteisöön. Dekaanit kokevat olevansa osa
tiedeyhteisöään ja johtajan roolinsa he kokevat mahdollistajana tieteen tekemiselle. Gouldnerin teoria kosmopoliiteista ja paikallisista
(Gouldner 1957; 1958; ks. George 2009, 90) havainnollistaa asian
kuvaamalla kosmopoliittien olevan riippuvaisia professiostaan; he eivät
ole lojaaleja työnantajilleen, vaan ovat hyvin sitoutuneita erityisalaansa sekä tekevät yhteistyötä organisaation ulkopuolisten henkilöiden
kanssa. Kosmopoliittien psykologiset sopimukset ovat relationaalisia
suhteessa professioon ja transaktionaalisia suhteessa työnantajaan.
Mikäli työnantajan tavoitteet havaitaan epäyhteneviksi professioon
nähden, ei työnantajaan samaistuta. Tämä aiheuttaa johtamistehtävissä
työskenteleville professioille ristiriitoja johtamistehtäviin. (Ks. George
2009, 90–91.)
”Kyllähän joskus tulee onnistumisen tunteita. Sillon jos on käyttänyt pitkään strategista rahoitusta ja se rupee tuottamaan tulosta.
Periaatteessahan ne varsinaiset onnistumiset on paremminkin
yksiköiden johdossa, jotka hakee strategista rahoitusta ja sitte saa.
Tiedekunnan pärjääminen arvioidaan rahoitusneuvotteluissa.
Dekaanienkin onnistumisen tunteet nähdään siellä, koska dekaani vastaa ulospäin yksikön toiminnasta.” H3
”Työ sinällään on varmasti se tärkein asia. On mielekästä työtä ja
sitä tykkää tehdä. Ja tietysti, että tulosta tulee ja sen tuloksen näkee
ympäristössä. Näkee onnistumisia ympärillään.” H10
Aineistossa tuli esiin vahva usko työyhteisöön, yhdessä tekemiseen ja
näiden tuloksena yhteiseen menestymiseen. Dekaani on voinut itse
järjestää tiedeyhteisönsä osallistumisen päätöksentekoon. Tieteellisen
työn mahdollistaminen resurssien ja muun infrastruktuurin luomisen
kautta on dekaanien keskeisin tehtävä. Huoli tiedeyhteisön tasapuolisesta kohtelusta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä nousi aineistossa
selvästi esiin. Dekaanit kokevat onnistuneensa johtamisessaan yhteisten onnistumiskokemusten kautta, luottamuksellisessa ilmapiirissä.
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”Meillä on luottamuksellinen ilmapiiri. Rahastahan sitä yleensä
väännetään. Raha jaetaan ansaintalogiikan mukaisesti. [---]
Strategista kohdentamista joutuu toistuvasti perustelemaan.” H2
Dekaanit toimivat esikuvina ja innostuneen ilmapiirin levittäjinä sekä
johtivat omalla esimerkillään. Työtä tehtiin koko persoonalla, jolloin
tunteet ovat vahvasti mukana. Tämä on yliopistotyölle ominainen
piirre, johon liittyy myös varjopuolia. Dekaanit ymmärtävät olevansa
muiden työskentelyn mahdollistajia, eikä oman uran edistäminen enää
ole tärkeintä, jolloin muiden menestyksestä voi jo nauttia ja kannustaa
muita huippusuorituksiin. Lähes poikkeuksetta dekaanit kokivat onnistumisen iloa työssään. Onnistumiset liittyivät usein oman yhteisön
tieteellisen työn tuloksellisuuteen. Onnistumisista kerrottiin ja juhlia
järjestettiin.
”Minun vahvin alue on että mä ylipäätään haluan kehittäjän roolin. Ja ideoijan roolin. Eri puolilla on asioita joista voi innostua.
Uusista avauksista ja jos saan muutki innostumaan. Esim. saatiin
hankkeita aikaan ja saatiin rahoitusta. Tän tyyppisistä, mitä voi
sysätä vähä eteenpäin. Ja innostuu ihmisten menestyksestä. Se
varmaan, siitä innostuu erityisen paljon jos omat oppilaat tai jos
joku tiedekunnassa saa hyvän position, hyvän rahoituksen ja muuta. Menestyksestä. Ei sitä mieti sitä omaa menestystä. Kyl se on se
jälkikasvun menestys. Näin se vaan on.” H1
”Onnistumisista saa ihan hirveesti voimaa. Tänään mä oon sanonu yhdelle postdocille, että mä oon keksiny rahoituksen, minkä
avulla hän pääsee syyslukukaudeksi ulkomaille, mihin hänellä on
kutsu olemassa. [---] Tällasia onnistumisia, kun mä pystyn jonkun
ongelmallisen asian järjestämään hyvin päin. Henkilön kannalta
ja yksikön kannalta hyvin päin… Mä oon uudelleen ottanu käyttöön kahvittelut ja asioiden juhlistamiset. Mä tykkään siitä, että
muut onnistuu ja mä voin luoda edellytyksiä onnistumisille... Kun
ihmiset kysyy, että saanko rahaa, niin mä voin sanoo, että kyl saat.”
H7
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Poikkeukselliset saavutukset ja luovuus edellyttävät ihmisiltä itseluottamusta, riittävää autonomiaa ja innostavaa johtamista. Dekaanit
tietävät itsellään olevan valtaa vain siinä määrin, kuin he jakavat sitä
muille. Huippusuoritusten saavuttaminen vaatii dekaaneilta vuorovaikutteista, nöyryyteen yhdistyvää itseluottamusta. Muiden tulee pitää
johtajiaan rehellisinä ja luottamuksen arvoisina. (Ks. Kets De Vries
2007, 374–375.)
Aineiston perusteella voi päätellä, että dekaanit ovat havainneet hyväksytyksi tulemisen olevan vallan edellytys. Pelkkä säännösten luoma
toimivalta ei riitä todellisen vallan ilmenemiseen. Valta on yhteisön
johtajalleen antama työväline, parhaimmillaan mielenkiintoista peliä.
Kukaan ei yksin pysty kaikkeen, vaan jokainen tarvitsee toisten tukea,
myötämielisyyttä ja apua. Asioista on neuvoteltava, joustettava ja sovittava. Toisten luottamusta ja haavoittuvuutta ei saa käyttää hyväksi. Dekaanit kokivat aidon vuorovaikutuksen auttavan asioiden hoitamisessa
ja yhteisten näkemysten löytämisessä. Dekaaneille molemminpuolinen
kuulluksi tulemisen kokemus on yhteistyön edellytys. Riittävästä
osallistamisesta ja vuorovaikutuksesta oltiin huolestuneita. (Ks. Senior
2016.)
Dekaanit kokivat suurta kiitollisuutta ja nöyryyttä siitä, että he
ovat voittaneet yhteisönsä luottamuksen. Luhmanin (1979) mukaan
yksilön kokema luottamus voi perustua hänen omaan luottamuksen
tunteeseensa, siihen miten hän luottamustaan jakaa ja miten luottamus
vastaanotetaan. Hän voi motivoida itseään luottamaan, tai hän voi perustaa luottamuksensa kokemukseen muiden luottamuksesta häneen ja
toimia tämän luottamuksen varassa tietoisena siitä, että muut tietävät,
mitä hän pohjimmiltaan ajattelee. Hän voi olla luottavainen, koska
muutkin luottavat samaan kolmanteen osapuoleen samalla tavalla kuin
hän itse. Luottamuksen käyttö, riskit ja seuraukset vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisestä luottamuksesta on kyse. (Luhman 1979, 69.)
Ansaittu luottamus koettiin voimaannuttavaksi.
Edellä on jo kappaleessa 6.2 Velvollisuudentuntoinen hallinnon
pyörittäjä kerrottu dekaanien työn haasteellisuudesta ja miten he
kohtaamiinsa haasteisiin vastaavat. Myös Mahdollistajan roolissaan
dekaanit ymmärtävät, että perinteinen, hierarkkinen johtajuus ei enää
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sovellu nykyiseen moderniin maailmaan. Johtajuuden tulee muuntua
vastaamaan nykyisten tiedeyhteisöjen sopeutumishaasteisiin. Johtajuus
voidaan nähdä kompleksisena dynaamisena prosessina, mikä ilmenee
ihmisten ja heidän ideoidensa maailmassa. Johtajuus on voima, joka
mahdollistaa yksilöiden innovatiivisuuden; se on vuorovaikutuksen,
tunteiden ja yhteisten toiminta- ja ajattelutapojen ilmentymä. Johtajuus
on vuorovaikutuksen tuloksena syntynyt tapa toimia. (Ks. Lichtenstein
ym. 2006, 2.)
Dekaanit toivat esille, että aloitteellisuus, luovuus ja intohimo ovat
keskeisiä tiedeyhteisöä voimaannuttavia tekijöitä. Näitä ilmiöitä heidän
on tiedeyhteisössä varjeltava. Arjessa heidän on kuitenkin jatkuvasti
ratkaistava johtajan perustehtävän, valvonnan ja hallintotyön vaikutus
työyhteisöönsä. Valvonnalla ja hallinnoimalla ei voi kuitenkaan lisätä
luovuutta tai sitoutuneisuutta. Dekaanit ymmärsivät, että paras mahdollinen työpanos saadaan ihmisistä irti silloin, kun heitä ei pyritäkään
johtamaan kovin näkyvästi. Voimakas me-henki on parempi motivaattori kuin mikään byrokratia- tai johtamisrakenne. Järjestelmällinen
ohjaus luo yhteisöön sopimusoikeudellisen ilmaston, jossa ihmisille
maksetaan tietyistä tehtävistä. Tiedeyhteisöissä työn motivaattori on
enemmän psykologinen ja sisältää myös vapaaehtoisuuden voimaa.
Antamastaan työpanoksesta saa palkkioksi mahdollisuuden vaikuttaa
tai mahdollisuuden käyttää kykyjään yhteisönsä hyväksi.
Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että dekaanit tekevät parhaansa
luodakseen tiedeyhteisönsä jäsenille mahdollisuuden muodostaa relationaalisia psykologisia sopimuksia yliopiston kanssa. Tavoittelemalla
alaistensa relationaalista sopimusta he pyrkivät johtajina käyttäytymään
luottamusta herättävästi. Relationaaliset psykologiset sopimukset
sisältävät lojaalisuutta, jolloin työntekijä ja työnantaja sitoutuvat täyttämään toistensa tarpeita. Sopimus ilmentää myös vakautta, minkä dekaanit soisivat olevan mahdollista myös nyky-yliopistoissa. Dekaanien
käsitys oikeasta yliopistotyöstä merkitsee pitkiä työpäiviä, kollegojen
auttamista ja työnantajan tarpeellisiksi katsomien organisaationaalisten muutosten toteuttamista. Relationaalinen psykologinen sopimus
perustuu korkeaan moraalis-psykologiseen sitoutumiseen työpaikkaan.
Sopimuksella on vaikutuksia yksilön yksityiselämään ja perheeseen.
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Sopimus on tunneperäinen side, jossa luottamus on korostetusti esillä.
(Ks. Kuittinen 2007, 18; Rousseau 2004, 122; 2000, 4; Saari 2012,
199.)
Relationaalinen psykologinen sopimus merkitsee työntekijöiden
kannalta organisaatioon sitoutumista turvallisuuden tunteen, urakehityksen ja ryhmään samaistumisen vuoksi. He myös käyttäytyvät kunnon organisaatiokansalaisten tavoin. (George 2009, 14–15; Robinson
2000; Robinson & Morrison 1995.) Relationaalinen psykologinen
sopimus pohjautuu kollektiivisuuteen tai sosiaaliseen ihmisluonteeseen. Kollektiivisuus on tieteellisen työn perusedellytys tutkimustyön
projektimaisuuden vuoksi. Relationaalinen sopimus merkitsee myös
uudelleen neuvoteltavissa olevia velvollisuuksia. (Rousseau & McLean
Parks, 1993.) Edellä mainitut työntekijän odotukset dekaanit mielellään täyttäisivät, jolloin he onnistuisivat muodostamaan työlleen
vahvasti sitoutuneen tiedeyhteisön.
Dekaanin solmimat psykologiset sopimukset heijastuvat hänen
työyhteisökäyttäytymisensä kokonaisuuteen. Keskijohtajan roolissaan
dekaanilla on hallussaan yhteydet sekä tiedeyhteisöönsä, yliopiston
rehtoriin että yliopiston hallintoon. Dekaanit ovat solmukohdassa tai
ehkäpä ikään kuin portinvartijoina tiedeyhteisön ja yliopiston johdon
välillä. Tämä rooli on tyypillinen keskijohtajuuteen liittyvä piirre. (Balogun ym. 2004; Grove 1985; Furnham 2002; Kotter 1996; Nonaka &
Takeuchi 1995.)
Dekaanien omat psykologiset sopimukset tiedeyhteisöön olivat
sitoutuneita ja pitkäkestoista. Aiemmin dekaanit pystyivät myös tarjoamaan relationaalisia sopimuksia alaisilleen. Yliopistoissa jo pitkään
jatkuneet rahoitusvaikeudet, henkilöstön vähentämiset, hallinnon
uudistaminen ja organisatoriset muutokset ovat muuttaneet dekaanien
alaisilleen tarjoamia psykologisia sopimuksia. Rahoituksen muuttuessa
lyhytkestoiseksi ei dekaaneilla enää ole samassa määrin mahdollisuuksia tarjota pitkäkestoisia psykologisia sopimuksia kattavasti koko
tiedeyhteisölleen. Dekaanit vierastavat puhdasta transaktionaalista
psykologista sopimusta, joka sisältää kapeita velvollisuuksia ja on usein
lyhytkestoinen, taloudellisiin seikkoihin keskittynyt ja määräaikainen.
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suuden vaatimus: on saatava aikaan julkaisuja ja tutkintoja. Dekaanit
ovat sisäistäneet yliopiston perinteiset arvot ja tarjoavat mieluummin
alaisilleen transaktionaalisia ja relationaalisia elementtejä sisältävää tasapainottavaa sopimusta. Relationaalisuus tarkoittaa tässä luottamuksellisuutta tieteeseen ja tieteellisen työn jatkumiseen. Tasapainotettu
sopimus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden riittävään emotionaaliseen sitoutumiseen ollen kuitenkin joustava työnantajaa kohtaan. Sopimukseen sitoudutaan määräajaksi, työyhteisö on päämäärätietoinen,
haasteellisia työtehtäviä tarjoava ja antaa työntekijöille oppimis- ja
kehittymismahdollisuuksia. Tarvittaessa työyhteisö mahdollistaa myös
muunlaisten henkilökohtaisten intressien toteutumisen, urakehityksen
ja mahdollisuuksia työllistyä myös organisaation ulkopuolelle. (Ks.
Alasoini 2006, 50; Rousseau 1995; Saari 2013, 96.)
Dekaanit olivat kokeneet työyhteisönsä inhimillisiksi yhteisöiksi,
joissa ihmiset ovat tärkein voimavara mutta myös haasteellisin johtamisen kohde. Heidän oman menestymisensä mittari on, miten he
onnistuvat yhdistämään työntekijöidensä ja organisaationsa tarpeet.
Onnistumisen edellytyksiä dekaanit kokevat olevan avoin vuorovaikutus, tehokas yhteistyö, voimaannuttaminen ja ihmisten tukeminen
ja valmentaminen. Dekaanit kertoivat myös rekrytointien olevan keskeinen mahdollisuus työn tuloksellisuuden ja uusien mahdollisuuksien
edistämisessä. Dekaanit kokivat työnsä vaativan henkistä kestävyyttä
ja ymmärsivät, etteivät he voi miellyttää kaikkia. He olivat havainneet,
että heidän tulee ymmärtää tiedeyhteisön kulttuuri ja rakentaa sinnikkäästi tiedeyhteisöään voimaannuttavia työskentelyolosuhteita. Pelkkä
henkisen ilmapiirin luonti ei heidän mielestään riitä, vaan he kokivat
myös infrastruktuurin luomisen olevan yksi heidän tärkeimmistä tehtävistään. (Ks. Brennan 2010, 125–128.) Salmela-Aro (2002,31) toteaa
ihmisten motivaation perustuvan kolmeen keskeisimpään psykologiseen motiiviin: autonomia, kompetenssi, ja läheisyys.
Dekaanit kertoivat, että menestyäkseen heidän tulee kuunnella, ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta. He tavoittelevat yhteistä hyötyä ja ovat
tietoisia yhteisönsä toimintatavoista. Johtajan tulee tarvittaessa johtaa
ja tunnistaa valtansa sekä tarvittaessa sanoa myös ei. Heidän tulee
osallistaa ja valmentaa sekä auttaa alaisiaan yhteisöllisyyteen ja yhdessä
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tekemiseen. Pfeffer (1992) toteaa vallan lähteitä olevan henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ilmaisutavat, herkkyys, sosiaaliset taidot,
kyvykkyys, suosituimmuus, ulospäin suuntautuneisuus, itseluottamus
ja kunnianhimo. Esimies tarvitsee myös asemavaltaa, joka perustuu
esimiesasemaan, resurssien käytön kontrollointiin ja hierarkkiseen
asemaan. Tärkeitä ovat myös tapa, taito ja kapasiteetti hoitaa asioita.
Neljänneksi vallan lähteeksi Pfeffer nimeää resurssit, liittoumat ja varallisuus. Varallisuuteen liittyy mahdollisuus luoda resursseja ja saattaa
toiset riippuvaisiksi vallankäytön alla olevista resursseista. Resurssit
voivat olla melkein mitä vain riippuen siitä, minkä katsotaan olevan
arvokasta. Resurssien käytön valvonta on keskeinen vallan ilmentymä.
(Pfeffer 1992, 72–88.) Salmisen (2009) mukaan eettiset arvot näkyvät
johtajan työssä siten, että hän pyrkii johtamaan tiettyjen eettisten periaatteiden nojalla. Periaatteet eivät ole määräyksiä, vaan näkemyksiä
siitä, miten tulisi toimia oikein perustein hyväksyttyjä eettisiä arvoja
noudattaen. Eettisen johtamisen perusteena on tällöin yhteisesti
hyväksytty toimintamalli, jolla pyritään parantamaan tuottavuutta, lisäämään henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta organisaatioon.
(Salminen 2009, 17.)
Kaikissa yliopistoissa on parhaillaan käynnissä suuria rakenteellisia
ja toiminnallisia muutoksia. Ilman dialogisuutta ja luottamuksellista
yhteistyötä muutosten toteuttaminen on haasteellista, minkä dekaanit
tiesivät. Luottavaisuus yliopistoon instituutiona ilmeni aineistossa
vahvana. Yliopistot säilyvät ja yliopistojen hyväksi ollaan valmiita tekemään työtä antaumuksella. Luhman (1979, 98, 100) ja Seligman (1997,
16–30) erottavat luottamuksen (trust) ja luottavaisuuden (confidence).
Luottamus kohdistuu yksilöön ja luottavaisuus esineisiin, ilmiöihin ja
instituutioihin.
Dekaanien kärsivällisyys, vakaa eteenpäin katsominen ja pyrkimys
yhteiseen hyvään on heidän oman käsityksensä mukaan huomattu ja
he saavat työlleen yhteisönsä tuen. Toteutuakseen valta vaatii aina myös
ne, jotka hyväksyvät vallankäytön. Dekaanit olivat tietoisia, että pelkkä
asemavalta ei yliopistoissa riitä tiedeyhteisöjen johtamiseen. Dialogin
tuloksena saavutettu yhteisymmärrys häivyttää epäilyt autoritaarisesta
vallankäytöstä. Dealin ja Kennedyn (1982) mukaan muutostilanteissa
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johtajien tulisi korostaa ja tuoda esille molemminpuolista luottamusta
kaikissa muutokseen liittyvissä asioissa, varsinkin viestinnässä. Yksilöt,
jotka luottavat toisiinsa, eivät ehkä kommunikoi täsmällisesti, mutta
siitä ei ole haittaa, kun he luottavat toisiinsa. Heistä tuntuu, että ei
ole ehdottoman välttämätöntä ymmärtää täsmälleen, mitä toinen
koettaa sanoa. Luottamus ja avoimuus vaikuttavat siihen, tapahtuuko
muutos ja miten. Yhteisön sisältä alkuun pantu muutos toteutuu usein
nopeammin ja syvällisemmin kuin ulkopuolisen tyrkyttämä muutos.
Muutoksella on suurempi todennäköisyys onnistua silloin, kun johtaja
kannustaa ihmisiä sopeuttamaan muutoksen perusidean ympäröivään
todelliseen elämään. Johtajan antamat väljät raamit, pelkän muutoksen
idean esittäminen antamalla ihmisille itselleen mahdollisuuden esittää
omia sovellutuksiaan muutosideaan, johtavat parhaimpaan lopputulokseen. Kulttuurin muutokseen pyrkivä liiallinen johtaminen saa
melko varmasti muutoksen epäonnistumaan. (Deal & Kennedy 1982,
185, 187.)
Dekaanien työssä kompleksisuuteen liittyvä itseorganisoituminen ja
emergenssi saavat aikaan dekaanien johtamiskäyttäytymisessä sen, että
he toimivat tulkkeina ja suodattimina tuloksellisuuteen ja valvontajärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Dekaanit kertoivat ylläpitävänsä
aktiivisesti vuorovaikutusta yhteisönsä kanssa. Näin he neuvottelemalla
pyrkivät kirkastamaan yhteisiä päämääriä. Dekaanit myös verkostoituvat keskenään löytääkseen yhteisen ymmärryksen meneillään olevista
asioista. Itseorganisoituminen ei tarkoita, että voitaisiin toimia miten
tahansa, vaan dekaanit rajoittavat ja mahdollistavat toistensa ja tiedeyhteisönsä toimintaa samanaikaisesti. Tämä ilmenee heidän työyhteisönsä arjessa keskinäisenä riippuvuutena. Ihmiset eivät voi koskaan toimia
miten tahansa, tai muutoin heidät suljettaisiin yhteisön ulkopuolelle.
Työyhteisöissä dekaanit pitävät yllä ja mahdollistavat toistensa toimintaa, mikä lopulta tarkoittaa vallan saavuttamista. Tällainen vallan ilmenemismuoto on perusta sosiaaliselle kontrollille ja järjestykselle. (Ks.
Stacey 2010, 64.) Tiedeyhteisöissä emergenssi ja itseorganisoituminen
vahvistavat luovuutta ja sallivat spontaania toimintaa, joka mahdollistaa uusia kokeiluja ja yhdessä kehittämistä. Dekaanilla on näin mahdollisuus suunnata toimintaansa laajoihin strategisiin kysymyksiin,
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kun hän voi luottaa siihen, että tiedeyhteisö saa ja uskaltaa reagoida
vaadittuihin tilanteisiin oman ammattitaitonsa varassa. (Ks. Vartiainen
ym. 2016, 261.)
Virranniemi (2015a) on tunnistanut tutkimusyhteisöjen organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja tutkijoiden motivointiin liittyvinä
esimiestehtävinä muun muassa avoimen ja konstruktiivisen ilmapiirin
rakentamisen, rohkaisun riskinottoon, konstruktiivisen konfliktien
käsittelyn ja luottamuksen rakentamisen. Innovatiivisen tutkimusorganisaation rakentaminen edellyttää organisaatiorakenteen kehittämistä, innovaatiokulttuurin rakentamisen ja oppimisen edistämistä.
Innovatiivisen tutkimusorganisaation rakenteen tulee olla hajautunut
ja epävirallinen, päätöksenteon ja johtamisen kollegiaalista, asiantuntijuuden ja asiantuntijuuden vaihtelun korkeaa ja sisäisen yhteistyön
tiivistä. (Virranniemi 2015a, 146–147, 151.) Bolman ja Gallos (2011)
toteavat, että akateemisissa yhteisöissä alaisten on saatava osallistua
päätöksentekoon. Johtajien tulee antaa alaisten kohdata haasteet,
ymmärtää asian ydin ja etsiä ratkaisut. Johtajien tulee saattaa alaisensa
yhteen ja mahdollistaa keskustelu umpikujasta pääsemiseksi. (Bolman
& Gallos 2011, 134.)
Dekaanin koulutustausta, urakehitys, aikaisemmat työtehtävät
ja niiden haasteellisuus vaikuttavat dekaanin johtamisosaamiseen ja
hänen kykyynsä toimia tehtävässään. Aikaisempi työura on voinut
vahvistaa motivaatiota toimia tiedeyhteisön johtajana. Mumfordin ym.
(2000) mukaan onnistuakseen johtajan pitää tuntea itse organisaatio,
siinä tehtävä työ, tavoitteet, ihmiset ja etenkin heidät, jotka panevat
täytäntöön tehtyjä ratkaisuja. Tiedot ja taidot kehittyvät kokemuksen
myötä. Johtajien täytyy olla motivoituneita toimimaan kompleksisten
organisaatio-ongelmien parissa. Johtajalla täyttyy olla myös motivaatiota käyttää omaa johtajuuttaan ja siihen liittyvää valtaa, halua toimia
johtajana. (Mumford ym. 2000, 22–27.) Dekaanin johtajana menestymiseen vaikuttavat hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että dekaanit kokivat työnsä monien paineiden
vuoksi haastavaksi ja kiireiseksi. Kiirettä he eivät kuitenkaan pitäneet
pahana, vaan päinvastoin kiire kiritti työtahtia ja teki positiivisen aikaansaamisen tunteen sekä heissä itsessään että lähipiirissä. Kokemus
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on kasvattanut heistä kestäviä johtajia, jotka luottavat työkokemuksen
kautta kertyneeseen ammattitaitoonsa ja kykyynsä selvitä tiukoissa tilanteissa sekä taitoon katsoa pahojen päivien yli. (Ks. Saari 2016.)
Dekaanit kokivat olevansa hyvin vaikutusvaltaisia, jopa keskeisiä
toimijoita yliopistossaan, vaikka heidän suhtautumisensa tieteellisen
työn edistämiseen ja työyhteisöönsä oli nöyrää palvelemista. Greenleaf
(1998) toteaa, että johtajuus muotoutuu palvelemisen kautta. Suuret
johtajat ovat ensisijaisesti palvelijoita ja vasta toissijaisesti johtajia. Muut
asettavat henkilön johtajan asemaan hänen suorittamiensa palvelusten
perusteella. Palveleva johtaja keskittyy alaisten tarpeisiin ja auttaa heitä
tiedon lisääntymiseen, vapauteen, autonomiaan ja palvelualttiuteen.
(Greenleaf 1998.)
Palvelevaan johtajuuteen sisältyy kolme aspektia: luottamus, muiden
arvostus ja voimaannuttaminen. Arvot ovat palvelevan johtajuuden
perusta ja erottavat palvelevan johtajuuden muista johtamistavoista.
Arvot ovat tärkeitä yksilön psyykkisiä ominaisuuksia. Ne ovat syviä
uskomuksia, jotka ohjaavat yksilön käyttäytymistä. Yksilön arvot
vaikuttavat hänen moraaliseen päättelyynsä, käyttäytymiseensä ja johtamistapaansa. Hyvän johtajan tärkeimpiä arvoja ovat kunniallisuus
ja rehellisyys. Johtajan arvot ilmenevät hänen omassa ja organisaation
päätöksenteossa. Johtaja luo organisaationsa kulttuurin sen arvopohjaan vaikuttamalla. Palveleva johtajuus syntyy nöyryydestä ja muiden
kunnioittamisesta. Kunniallisuus ja rehellisyys synnyttävät henkilökohtaista ja organisaationaalista luottamusta, mikä pitää organisaation
koossa. Johtajan vuorovaikutukseen sisältyy empatiaa, kärsivällisyyttä
ja rohkaisua. (Russell 2001.)
Northousin (2004) mukaan palvelevan johtajuuden käsite korostaa johtajuuden ihmiskeskeisiä puolia. Palveleva johtajuus tarkoittaa
johtajan suuntautumista edistämään alaisten, asiakkaiden ja yhteisön
hyvinvointia. Tämän näkökulman mukaan johtajaksi nousseilla on
halu auttaa muita. Johtajuus on esimerkillistä toisten auttamista eikä
voimakasta ohjaamista. Palvelevat johtajat ovat epäitsekkäitä, ja he
asettavat alaistensa hyvinvoinnin tärkeimmäksi seikaksi suunnitelmissaan. Palvelujohtajuuden keinoja ovat mentorointi, voimaannuttavat
käytänteet, tiimien perustaminen ja osallisuuden kasvattaminen. Palve6 Tulokset | 211

lujohtamisessa johtajien täytyy olla alaiskeskeisiä, asettaa muiden edut
etusijalle ja käyttäytyä tavalla, joka hyödyttää muita. (Northouse 2004,
309, 311–312.) Tunne hedelmää kantavasta työstä ja muista huolehtimisesta on luovuuden lähde ja saa aikaan jatkuvuuden tunteen, jonka
mentori kokee havaitessaan oman työnsä jatkuvan seuraajien työssä
(Kets De Vries 2007, 377). Johtaminen on ennen kaikkea palvelemista
eikä johtajien yliminän korostamista. Palveleva johtaja on työyhteisön
henkinen johtaja, jota seurataan vapaaehtoisesti. (Spears 1998, 4, 31.)
Edellä kuvattu Mahdollistaja-yläkategoria kuvaa dekaanin yksilöllistä johtamiskäyttäytymistä, joka ilmenee molemminpuolisen luottamuksen rakentamisena, mielipidevaikuttamisena ja yhteisöllisenä
vallankäyttönä. Kategoria kuvaa dekaanien inhimillistä puolta johtajana. Dekaanien yksilölliset tavat johtaa yhteisöään juontuvat heidän
arvomaailmastaan, velvollisuudentunteestaan ja sitoutumisestaan
tieteellisen työn edistämiseen. Näin ollen mahdollistajan roolissaan
dekaanit ylläpitävät yliopistokulttuuria ja luovat henkisiä ja taloudellisia edellytyksiä tuloksellisen ja häiriöttömän työskentelyilmapiirin
aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi. Näin ollen yhteys velvollisuuden
tuntoiseen hallinnon pyörittäjän ja yliopistokulttuurin ylläpitäjän
rooleihin on myös ilmeinen.
6.4.1 Molemminpuolisen luottamuksen rakentaja

Kokemus molemminpuolisesta luottamuksesta nousi aineistossa
merkittäväksi työskentelyn olosuhteita kuvaavaksi ja dekaaneja voimaannuttavaksi tekijäksi. Luottamus ilmenee haastateltavien mukaan
työyhteisön asenteissa, hyvänä henkenä, työn mielekkyyden tunteena,
työyhteisön arvostamisena, hyväksytyksi tulemisen tunteena sekä vuorovaikutuksen ja dialogin kaipuuna. Aineistossa molemminpuolisen
luottamuksen kerrottiin olevan menestymisen edellytys ja voiman
lähde.
Kun työyhteisössä vallitsee molemminpuolinen luottamus johtajan
ja työyhteisön välillä, on keskusteluilmapiiri avoin ja rehellinen, toisen
osapuolen mielipiteet huomioiva. Yhteiset päämäärät kirkastuvat
keskustelun kautta. Toisen osapuolen mielipiteisiin kokee voivansa
vaikuttaa ja molemmin puolin kysellään toisen mielipiteitä yhteisten
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päämäärien tarkentamiseksi ja toteuttamiskeinojen löytämiseksi. Johtajan esiintyminen ja toimintatavat rakentavat osaltaan työyhteisön
ilmapiiriä.
Dekaanit kertoivat tietoisesti pyrkivänsä päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. He korostivat selkeitä pelisääntöjä ja henkilöstön oikeudenmukaista sekä tasa-arvoista kohtelua. Nämä tekijät ovat
haastateltavien mukaan luottamuksen rakentamisen perusedellytykset.
Luottamuksellinen ilmapiiri saa aikaan työhyvinvoinnin kokemuksen,
vahvistaa työn tekemisen edellytyksiä ja voimistaa innovatiivisen yhteisön syntymistä. Dekaanit olivat tarkkoja oman käyttäytymisensä esimerkin merkityksestä. He tiedostivat olevansa kaikella toiminnallaan
esimerkkinä työyhteisölleen. He pitivät tärkeänä antaa mallin yhteisöllisyydestä ja työyhteisön jäsenten arvostavasta kohtaamisesta. Dekaanit
kokivat, että työhyvinvointi on nimenomaan heidän vastuullaan ja
tekivät omalta osaltaan parhaansa suotuisan työskentelyilmapiirin
luomiseksi. Työhyvinvointiasioita dekaanit eivät voi ulkoistaa oman
tehtäväkenttänsä ulkopuolelle, vaan asioihin pitää puuttua ja mieluummin toimia ennaltaehkäisevästi hyvän johtamisen keinoin. Nöyryys ja
valmius omien ajattelu- ja toimintatapojen kehittämiseen oli selkeästi
havaittavissa.
”Mä teen tikusta asiaa ja käyn siellä joka päivä. Tää on hyvä työyhteisö.” H5.
”Työssä on aina tärkeää, että on hyvä työyhteisö ja hyvät työkaverit. Tämä ei ole yksilösuoritusta, vaan tää on tiimityötä. Se on
kaikkein tärkeintä. Meillä on hyviä ihmisiä ja jos sitä ei oo. [---]
Kyllä osaavat ihmiset on kaikkein tärkeintä. Hyvä henki, hyvät
ihmiset. Ei tarvi ihmisten pelätä ja voivat tuoda asiansa julki. Ihmiset ja rahat, jolla toimia. Meillä on hyvä infrastruktuuri, hyvät
olosuhteet ja hyvä draivi, asennetta ja henki on hyvä.” H1
Edellä olevat haastattelupätkät kertovat dekaanin psykologisesta sopimuksesta organisaatiossa alaspäin. Rehellinen ja avoin kommunikaatio,
työntekijöiden osallistaminen ja henkinen tuki ovat dekaanien luomia
6 Tulokset | 213

psykologisen sopimuksen elementtejä. Dekaanin psykologiseen sopimukseen organisaatiossa alaspäin vaikuttaa hänen oma psykologinen
sopimuksensa, se mihin hän itse on sitoutunut. Dekaani kokee olevansa tiedeyhteisönsä jäsen, osa tiimiä. Vaikka hän on johtajan asemassa,
hänen psykologisessa sopimuksessaan asia ei ilmene johtajuutena, vaan
kumppanuutena ja yhteisiin päämääriin pyrkimisenä, avoimena vuorovaikutuksena ja muiden tiedeyhteisön jäsenten työn mahdollistajana.
Luottamuksellisen ilmapiirin aikaansaanti on dekaanien johtamiskäyttäytymisen tavoite.
Tieteellinen työ keskittyy tyypillisesti yksilön meriitteihin ja uralla
etenemiseen. Tulokset lasketaan yksilöille kohdennetusti, ja arviointi
perustuu vertaisarviointiin. Kuten edellä on jo esitetty, haastateltavien
ei kertomansa mukaan tarvitse itse enää kilpailla asemastaan tiedeyhteisössä tai jollain muulla tapaa edistää omaa uraansa. Suurin osa haastatelluista dekaaneista oli tiedeyhteisöönsä nimitetty professori, joka on
tiedeyhteisön arvostetuin ja tavoitelluin asema. Kun suurin osa henkilökohtaiseen uraan liittyvä on professoriuden myötä saavutettu, on aika
avautua yhteisöönsä ja osallistua sen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja
yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Dekaanit voivat aidosti mahdollistaa koko tiedeyhteisön työn tekemistä ja tuloksellisuuspyrkimyksiä.
Tieteentekijän psykologinen sopimus keskittyy transaktionaalisuuteen,
jossa tuloksilla on vahva rooli.
Molemminpuolisen luottamuksen rakentamisen ja aikaansaamisen
dekaanit kokivat olevan tiedeyhteisöä ja heitä itseään voimaannuttavaa.
Keskusteluilmapiirin he pyrkivät luomaan avoimeksi ja rehelliseksi sekä
toisen osapuolen mielipiteitä huomioivaksi. Yhteiset tavoitteet kirkastuvat keskusteluissa, joissa yhdessä etsitään ja tarkennetaan päämäärien
saavuttamisen keinot. Dekaanin aktiivinen läsnäolo ja toimintatavat
rakentavat yhteisöllisyyttä. He kertoivat olevansa tarkkoja päätöksenteon läpinäkyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta sekä pelisääntöjen
olemassaolosta ja noudattamisesta. Nämä ovat heidän mielestään luottamuksen peruspilareita. He pyrkivät johtamaan omalla esimerkillään.
Luottamus synnyttää työhyvinvointia ja on innovatiivisuuden lähde.
Nöyryys ja valmius omien ajattelu- ja toimintatapojen kehittämiseen
oli selkeästi havaittavissa.
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Molemminpuolinen luottamussuhde -kategorian yhteys Harmaa eminenssi -alakategoriaan ja Yliopistokulttuurin ylläpitäjä -yläkategoriaan on
ilmeinen ja todentuu Mahdollistaja-yläkategoriassa ja kaikissa sen alakategorioissa. Mikäli molemminpuolista luottamussuhdetta ei muodostu,
eivät dekaanin ponnistelut yhteisen menestymisen eteen ole hedelmällisiä
ja yhteisiä tavoitteita ei löydy. Tilanne, jolloin dekaani ei enää pyri edistämään omaa tieteellistä uraansa, luo seesteistä ilmapiiriä työyhteisöön ja
edellytykset yhteiselle tavoitteelliselle toiminnalle. Dekaania ei koeta
kilpailijaksi tai uhkaksi, vaan hänen koetaan olevan jo kaiken saavuttanut.
6.4.2 Mielipidevaikuttaja

Dekaanit olivat tietoisia, että heidän mielipiteeseensä suhtaudutaan
arvostavasti ja että heidän mielipiteeseensä viitataan asioista yhteisössä
keskusteltaessa. Kun dekaanien mielipiteet ja kannanotot ovat yhteisesti hyväksyttävissä, leviää dekaanien luoma mielipideilmasto koko
yhteisöön. Ihmiset pyrkivät kuuntelemaan heille tärkeiden henkilöiden
mielipiteitä. Koska dekaani pystyy vaikuttamaan tiedeyhteisönsä työskentelyedellytyksiin, on dekaani tiedeyhteisölleen hyvin merkittävä
henkilö. Kun työyhteisössä valitsee molemminpuolinen luottamus
johtajan ja alaisten välillä, vuorovaikutukseen hakeudutaan ja dekaanin
mielipidettä kysytään aktiivisesti.
”Tärkeempi, en tiedä onko se arvovaltaa vai asemavaltaa on,
että dekaanin mielipidettä kuullaan huolella. Kun keskustelen
tutkijoiden ja opettajien kanssa joistakin asioista, niin yleensä dekaanin näkemykset otetaan tosissaan. Viestiäni viedään eteenpäin
tai siihen referoidaan. Dekaani pystyy tosipaljon vaikuttamaan
niihin asioihin, myönteisessä tai kielteisessä mielessä. Asetelma on
altis myös vallankäytön kielteisiin piirteisiin. Voihan sitä käyttää
itsekkäisiinkin tarkoituksiin.” H2
Eettiset johtajat rakentavat yhteisöllisyyttä. Johtamisessa tavoitellaan
yhteisten päämäärien rakentamista ja edistämistä. Yhteinen päämäärä
edellyttää, että johtaja ja alaiset ovat yhtä mieltä keinoista, joilla päämäärään pyritään. (Northouse 2004, 316.)
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”Tämmösissä organisaatioissa voidaan tehdä kaikkia asioita
läpinäkyvästi. Tietenkin on sellasia, esim. henkilöstöhallintoon
tai yksilön suojaan liittyviä asioita, jotka on salassa pidettäviä.
Kuitenkin tietynlainen avoimuus, josta seuraa sitten se toinen.
Semmonen, niinku, ei tasapäistä, vaan tarpeiden ja ansioiden mukaan oikeudenmukaista, jossa prosessi jolla arvioidaan ja prosessi,
jossa päätetään on oikeudenmukainen, johtaa ihmisten kohdalla
palkkaan ja etuuksiin, pitää hyväksyä. Kaikkia katotaan samoilla
prinsiipeillä… Sitä joutuu tavallaan testiin koko ajan.” H2
Kun johtajan päätöksenteko ja käyttäytyminen ovat ennakoitavissa ja
toiminnan pelisäännöt ovat työyhteisössä kaikkien tiedossa, alkavat
toimintatavat vaikuttaa työyhteisön käyttäytymiseen ja ajattelutapaan.
Syntyy me-henki, johon voi samaistua ja luottaa. Käyttäytymisen seurausvaikutukset ovat tiedossa, ja johtajan mielipiteistä muotoutuvat
yhteiset käyttäytymis- ja ajattelutavan normit. Tämä tietysti edellyttää
johtajan pitkäjänteistä ja vakaata toimintatapaa.
Tutkijan kysyessä eräältä haastateltavalta, mitä hän arvostaa, oli
vastaus:
”Sitä, että tekisin oikeudenmukaisia ratkaisuja. Ja sitä että kohtelisin kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. Että pysähtyisin kuuntelemaan
kaikkien kysymyksiä, ongelmia ja kommentteja parhaalla mahdollisella tavalla. Sitä mä pidän tärkeenä. Ja sitä nimenomaan,
että huolehtisin siitä, että henkilöstön keskuudessa ei myöskään
käveltäisi kenenkään yli. Että mä tunnistaisin sen.” H7
Eettistä johtajuutta voidaan lähestyä myös johtajan luonteenpiirteiden
näkökulmasta. Kyseessä ovat yksilön hyveisiin perustuvat tarkastelut,
jotka keskittyvät siihen, millaisia johtajat ovat ihmisinä. Tästä näkökulmasta hyveet perustuvat yksilön sydämeen ja hänen luonteenlaatuunsa.
Edelleen uskotaan, että hyveet ja moraaliset kyvyt eivät ole synnynnäisiä, vaan niitä voidaan hankkia ja opetella harjoittelemalla. Perheet ja
yhteisöt voivat opettaa yksilöitä moraalisesti hyväksytyiksi inhimillisiksi olennoiksi. (Northhouse 2004, 305.)
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Dekaaneille itselleen on aineiston perusteella tärkeää, että heidän
ratkaisunsa kestävät eettisen tarkastelun. He haluavat johtaa ihmisiä
kunnioittavasti, auttavasti, oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja yhteisöllisesti. Dekaanien halu on rakentaa yhteisöllisyyttä yhteisten tavoitteiden löytämiseksi ja saavuttamiseksi. He korostivat johtamisessaan
inhimillisyyttä ja ihmisten kohtaamista. Korkea moraali ja eettisyys
nähtiin sivistyneen työyhteisön perustaksi.
Mielipidevaikuttaja-kategorian edellytyksenä on molemminpuolinen luottamussuhde. Mielipidevaikuttaja pystyy kannanotoillaan selkiyttämään yhteisössään harjoitettuja toimintatapoja ja rauhoittamaan
ilmapiiriä epäselvissä ja kiistanalaisissa kysymyksissä. Mikäli luottamusta ei synny, jää johtaja yksin toteuttamaan autoritaarista johtamista.
Kun dekaani onnistuu Mielipidevaikuttajana, kevenee hänen akateemisten keskijohtajana kokemansa repivä ja raskas johtajan taakkansa.
Johtajan omat eettiset toimintatavat ovat esimerkkinä yhteisöllisestä
työskentelystä. Hänen toimintatavoistaan syntyy työyhteisölle toiminnan esimerkki ja malli.
6.4.3 Yhteisöllinen vallan käyttäjä

Aineistossa ilmeni dekaanien tietoisuus omista vaikutusmahdollisuuksistaan. He suhtautuivat omaan rooliinsa vuorovaikutuksessa ja päätöksentekijöinä hyvin vakavasti. He ovat tietoisia siitä, että perinteisesti yliopistoissa johtaminen ei ole kovin suosittua eikä johdettavaksi suostuminen
ole itsestäänselvyys. Kuten edellä on jo esitetty, yliopistoissa henkilöstö
kokee johtamisen olevan ylhäältä tulevaa käskytystä tai byrokratiaa, joka
uhkaa tiedeyhteisön autonomiaa. Uusi yliopistolaki toi uudenlaista johtamista yliopistoon. Aiemmin kollektiivisesti johdettu yliopistoväki on nyt
saanut tottua johtajiin, joilla niin halutessaan on valta tehdä itsenäisesti
päätöksiä ilman esimerkiksi professorikunnan myötävaikutusta. Vaikka
autoritaarinen johtaminen olisi nyt säännösten puitteissa mahdollista, eivät dekaanit tätä mahdollisuutta häikäilemättömästi käytä, vaan pyrkivät
yhteisiin päämääriin luottamuksen ja vuorovaikutuksen keinoin.
”Se mitä oon korostanu omalle porukalle on, että heillä, [yksikönjohtajilla], on täysi päätösvalta omista asioistaan. Se mitä minä
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odotan heiltä on, että minä tiijän mitä siellä tapahtuu. Annan
suhteellisen vähän ohjeita. Luottamus on hyvä… Nimenomaan
henkilöstöön vaikuttavia päätöksiä. Odotan, että kuulen sen heiltä.” H10
Dekaanit ovat havainneet, että heidän johtamiskäyttäytymisensä vaatii
erityistä hienovaraisuutta ja kritiikin sietokykyä. Viitalan ym. (2011)
mukaan tiedeyhteisön korkeasti koulutettu työntekijä, jolla on selkeä
asiantuntijaidentiteetti, odottaa auttavaa ja tukevaa johtajuutta sekä
tasavertaista ilmapiiriä. Tiedeyhteisö odottaa ylemmiltään toimintaresurssien varmistamista, työrauhan turvaamista ja kannustamista. Asiantuntijan työhön ei kuitenkaan ole syytä kajota. Autonomisuuttaan
puolustavat asiantuntijat reagoivat herkästi johtajan toimenpiteisiin.
Oman reviirin vartiointi on tiukkaa. Myös asiantuntijoiden henkilökohtainen tilan tarve vaihtelee, joten johtajan on ymmärrettävä näitä
näkymättömiä ja hiljaisia viestejä. Asiantuntijat näyttäytyvät vahvoina
yksilöinä, jotka usein ovat itse tai jopa ainoina perillä oman tehtävänsä
sisällöstä ja kehittämistarpeista organisaatiossa ja laajemminkin tiedeyhteisössään. Työn sisältö motivoi heitä eniten. He ovat itseohjautuvia
ja päättävät mieluimmin itse työpanoksensa ja osaamisensa myymisestä
yliopiston sisä- ja ulkopuolella. Asiantuntijayhteisöissä johtajuudelle
ei nähdä olevan tarvetta. (Viitala & Koivunen 2011, 163, 175–176.)
Dekaanit tasapainoilevat ja pohtivat, miten auttaa ja tukea liikaa puuttumatta tai puuttua juuri oikeisiin asioihin?
”Mä arvostan sitä, ja olen kokenut sen, että mut on hyväksytty.
Koen voittaneeni sen luottamuksen. Mut on hyväksytty tähän
työyhteisöön ja myöskin tuonne rehtorin suuntaan… Tää on hyvä
työyhteisö. Mä nautin siitä, että ihmiset tulee. Mulla on ovi auki
aina. Ihmiset tulee, niillä on joku asia ja ne puhuu ja kysyy, löytyiskö tähän muutama sananen. Tää vuorovaikutus, jonka mä oon
kokenu avoimeksi ja helpoksi ihmisten kanssa, se on tosi palkitsevaa.” H5
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kön. Ihmiset luottaa. Kai se on se, että kokee osaavansa tän homman.” H6
”Kyllä mun odotukset toteutuu. Toteutuu varmasti!” H3
Hyväksytyksi tulemisen kokemus, vuorovaikutus ja onnistuneeksi
koettu päätöksenteko ovat vahvistaneet dekaanien käsityksiä oman
työnsä menestyksekkäästä hoitamisesta. He kokevat myös oman tiedeyhteisönsä menestyväksi ja tulokselliseksi. Omalta osaltaan he kokevat
tehneensä parhaansa, jotta kukin tieteentekijä voisi omalla sarallaan
pärjätä ja kukoistaa. Poikkeuksetta he kokivat olevansa hyviä johtajia.
Onnistumiset paransivat dekaanien itsetuntoa. Dekaanien innostus ja
kannustus auttaa tiedeyhteisöä ponnistelemaan. Dekaanit kokivat, että
onnistumiset voimaannuttavat koko työyhteisöä ja luovat innostuneen
ilmapiirin. Dekaanit tekevät parhaansa luodakseen puitteet menestymiselle. Dekaanien rooli onnistumisten esille nostamisessa koettiin
keskeisenä. Onnistumiset ovat esimerkkinä muille.
”Olen kokenut monta ilon hetkeä siitä, että joku professori tai tutkija on onnistunut jossain hommassa mitä on tavoitellut. Saanut
rahoitusta tai päässyt johonkin tieteelliseen konferenssiin. Tai hallinnon puolella se voi olla, että syntyy joku ratkaisu. Mä kuulun
siihen porukkaan, jota ei kateus vaivaa ainakaan näissä työasioissa. Voin ihan oikeesti iloita siitä, että kun mä tiedän, että jollekin
on joku tärkee asia ja se on onnistunu siinä. Hehkutan muiden
onnistumisista. Levitän hyvää viestiä, se palkitsee.” H2
Inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvät olennaisesti itse kunkin omat
intressit. Arjessa dekaanit ovat huomanneet, kuinka rajalliset mahdollisuudet heillä on vaikuttaa asioiden kulkuun toivomallaan tavalla.
Tuskin kukaan pystyy tekemään kaikkea omin voimin, vaan jokainen
tarvitsee toisten tukea, apua ja myötämielisyyttä. Asiat eivät ole koskaan täysin ihmisten omissa käsissä. Saavutukset ovat usein hyvin rajallisia. Asioista on neuvoteltava ja sovittava. On myös annettava periksi,
muutettava suunnitelmia ja intressien tärkeysjärjestystä. Tiedeyhteisön
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johtaminen vaatii äärimmäistä hienovaraisuutta, mikäli haluaa tulla hyväksytyksi ja saada yhteisönsä tuen. Haastatteluissa tuli esiin dekaanien
syvä arvostus omaa työyhteisöä kohtaan. He kokivat selvästi olevansa
riippuvaisia vuorovaikutuksesta tiedeyhteisönsä kanssa. Vuorovaikutukseen hakeuduttiin ja keskustelulle järjestettiin muista kiireistä
huolimatta aina aikaa. Dekaanit kokivat nimenomaan avoimen vuorovaikutuksen helpottavan asioiden hoitamista ja yhteisten näkemysten
löytämistä. Yhteiset näkemykset löytyvät pelisääntöjen ja avoimuuden
kautta. Erilaiset keskustelufoorumit ja muut vaikuttamismahdollisuudet ovat muotoutuneet tärkeiksi yhteisöllisyyden rakentajiksi.
Aineistossa nousi esiin dekaanien jatkuva huoli vuorovaikutuksen ja
osallistamisen riittävyydestä. He olivat kokeneet vuorovaikutuksen voiman työyhteisön ongelmien ja onnistumisten rakentajina ratkaisevaksi.
Haastattelutilanteissa dekaanien tyytyväinen mieliala näkyi selvästi. He
kokivat onnistuneensa yhteisönsä avoimen vuorovaikutuksen luojina.
He olivat tietoisia, että he voivat itse käyttäytymisellään vaikuttaa
oman johtajan valtansa edellytyksiin. Valta syntyy vuorovaikutuksen,
avoimen ja riittävän tiedonvälityksen sekä osallistamisen keinoin.
”Tässä on koko ajan semmonen ristiriita, että toisaalta niinkun
pitäs pystyä osallistamaan kaikkeen tähän riittävästi, ettei ne
ainakaan pysty sanomaan, että meille ei oo kerrottu täst mitään,
miks meidät on pidetty tän ulkopuolella? Me oltas haluttu osallistua tähän. Sit hirvee määrä tästä taakasta on sellasta, ettei
ihmiset halua osallistua niihin. Ne haluais, että joku vaan hoitais
tän homman. Miksi meidät sotketaan tähän? Täytyy löytää joku
balanssi….Täytyy löytää se balanssi, mitkä on niitä hallinnollisia
töitä, mitkä mä vaan kiltisti nielen ja teen ja sit erottaa ne hommat
niistä joihin pitää osallistaa väkeä mukaan.” H5
Aineistosta käy ilmi, että dekaanit ovat ymmärtäneet vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön menestymiselle. Vuorovaikutuksen ideana on tuoda ihmiset yhteen ja saada heidät ponnistelemaan yhdessä.
Vuorovaikutus tuottaa tiedeyhteisöön huomattavaa strategista arvoa
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vatiivisuutta. Tiedeyhteisöissä innovatiivisuus heikkenee olennaisesti,
jos sitä ei tueta vuorovaikutuksella. Vuorovaikutus merkitsee usean ihmisen keskinäistä toimintaa eikä yksittäistä ihmistä alistavaa painostusta. Yksilöt ja ryhmä vaikuttavat toisiinsa keskinäisessä toiminnassaan.
Ihmisten halu energisoida toisiaan ja ammentaa innostusta toisistaan
ylläpitää ja vahvistaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutus ei synny yhdestä
mielipiteestä, käsityksestä tai yhdestä totuudesta vaan moniäänisyydestä. Vuorovaikutus aktivoi ja energisoi ihmisiä keksimään ideoita ja
näkemään uusia mahdollisuuksia.
”Sillon jos on asioita johon saa yhteisön laajasti mukaan. Mikä
tuntuu että nostaa yhteishenkeä, luo positiivista draivia. Sellaisesta
innostuu itsekin.” H6
Kyseinen dekaani oli mennyt konkreettisesti työskentelemään yhteisönsä kanssa erään tapahtuman järjestelyissä. Ihmiset saivat todeta, että
myös dekaani on valmis tekemään asioita yhdessä, ihan konkreettisesti
samaa kuin muutkin. Hän ei halunnut pelkästään pysytellä ”liikennevalon takana” ja olla tavattavissa sovittuna aikana, vaan hän jalkautui
yhteisönsä arkeen. Yhdessä tekeminen nosti yhteishenkeä ja sai aikaan
innostuneisuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muistijälki
yhteisten tavoitteiden eteen työskentelystä ja yhdessä tekemisen voimaannuttamisesta oli vahva. Yhteisöllisyyden kokeminen on tunneperäisesti latautunut työskentelyn motivaatio.
Dekaanien käsitys itsestään johtajana suhteessa alaisiinsa oli
omanarvontuntoinen. Haastattelussa eräs dekaani kertoi, kuinka hän
tarkoituksellisesti ja systemaattisesti osallistaa yhteisöään tiedon jakamisen ja yhteisen työskentelyn keinoin. Hän osallistaa työyhteisöään
suunnitteluprosesseihin sekä raportoi henkilöstölleen kuukausittain
pyrkien näin mahdollisimman suureen avoimuuteen ja tasapuoliseen
kohteluun. Haastattelutilanteessa hän tuntui mukavalta, turvalliselta ja
ihmisläheiseltä.
”Arvostan avoimuutta, läpinäkyvyyttä, sitä että henkilöstö tietää
missä mennään, miten asioita hoidetaan. Kun tää on kuitenkin
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aika iso yksikkö… Työryhmät ovat suunnitteluvaiheen väline…
Määräämällä täällä ei asiat toimi. Vaan pitää saada ihmiset innostuun siitä yhteisestä asiasta. Uskon, että ihmiset tulee tänne koska ne
tykkää työstään, on innostuneita siitä työstään… Henkilökunnalta
saatu palaute on hirveen positiivista. Me tehdään yliopistossa joka
vuosi työhyvinvointikysely. Saadaan hirveen hyvät pisteet esimiestyöstä ja johtamisesta. Siinä kokee onnistuneensa.” H6
Aineistossa dekaanit korostivat tasavertaisten yhteistyötä ja yhdessä
päättämistä. He olivat huomanneet voivansa luoda innostavaa ja palkitsevaa maaperää työn tekemiselle. Dekaanit hajauttivat johtamista
käytettävissä olevin keinoin. Näin johtamistyö helpottui, kun ihmiset
ottivat itse vastuuta johtamisen tehtävistä. Dekaaneilla oli syvä huoli
johtamisen eettisyydestä ja rehellisyydestä. Ilman niitä ihmiset menettävät uskonsa heidän puheisiinsa ja siihen, mitä he edustavat. Myös
kunnioitus johtajaa kohtaan katoaa. Vilpittömyys ei tarkoita pelkästään
totta puhumista, vaan se on avoimuutta ja realiteettien tunnistamista
niin aidosti ja täydellisesti kuin mahdollista.
”Toistaiseksi ei oo tuntunu aamulla töihin lähtö tympiältä. Kyllä
se on se onnistumisen odotus. Onnistumisia on monenlaisia, opiskelijoiden palaute, tutkijoiden palaute. Mielipidettä kysytään. Se
on minun tehtävä ohjata.” H10
Haastatellut dekaanit tekevät työtään keskellä yliopistolaitoksen suurta
muutosta. Uudistushankkeiden aikana saattaa olla kätkettyä vastarintaa. Tyytymättömyys kytee pinnan alla ja saattaa esiin tullessaan
yllättää voimakkuudellaan. Dekaanit ovat tietoisesti ottaneet itselleen
suodattajan roolin. He kääntävät vaaditut muutokset tiedeyhteisönsä
ymmärtämälle kielelle ja etsivät mahdollisuuksia selvitä eteenpäin.
Dekaanien sinnikkyys ja päättäväisyys eivät valu hukkaan, kun he
malttavat antaa yhteisölleen aikaa ja perustelevat toistuvasti muutoksen välttämättömyydestä. Sitoutuminen tapahtuu vähitellen. Avoin
keskustelu muutokseen liittyvistä huolista on sallittua. Dekaanien kärsivällisyys ehkäisee uupumusta, loppuun palamista ja kaunaa. Dekaanit
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ovat kokeneet, että muutoksiin ei voi sitouttaa, vaan niihin sitoudutaan
vähitellen, vapaaehtoisesti.
Jotta dekaanien työ näyttäisi myös ulospäin menestyksekkäältä,
on heidän suoriuduttava heille määrätyistä tehtävistä, säilytettävä
asemansa ja maineensa sekä vähennettävä työyhteisössään ilmenevää
epävarmuutta. Suoriutumisella dekaanit tavoittelevat asioita, jotka
saavat heidät itsensä ja oman organisaationsa näyttämään menestyksekkäältä. Dekaanin asema ja maine mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Tehokas toiminta auttaa tavoitteiden toteuttamisessa, maineen ja
muodollisen aseman saavuttamisessa ja epävarmuuden vähentämisessä.
Asema, maine ja suoritus liittyvät toisiinsa ja onnistuessaan vaikuttavat
toisiinsa. Usein aikaansaamisen keinot nähdään johtamisen keinoina.
Hierarkkinen ohjaus ei ole yliopistoissa itsestään selvää. Johtajalla on
valtaa, kun hänellä on asemavaltaa ja alaiset seuraavat häntä. Toteutuakseen valta vaatii aina ne, jotka hyväksyvät vallankäytön. Dekaanit olivat
syvästi tietoisia, että pelkkä auktoriteetti ja asemavalta eivät yliopistoissa riitä seuraajien saamiseksi.
”Mä oon laittanu käyntiin asioita, jotka menee omalla painollaan,
joihin mä sitten aikanaan palaan. Meillä on työryhmiä, jotka toimii ja joihin mä puutun sitten kun näyttää, että pitää puuttua.
Mä oon hereillä hirveen monen asian suhteen ja puutun sitten kun
näyttää siltä, että pitää puuttua. Mä tapaan tietyt avainhenkilöt
tarpeeks usein, jolloin niiden kans viedään asioita eteenpäin.” H7
Poikkeuksetta dekaanit kertoivat, että heidän keskeiset tehtävänsä ja
vastuunsa on määritelty johtosäännössä. Johtosäännössä määritellyt
tehtävät ja vastuut otettiin vakavasti, eikä niiden suorittamista millään
lailla kyseenalaistettu. Yleensä johtosäännössä on myös delegointimahdollisuus, jonka katsottiin mahdollistavan tehtävien hoidon yksilökohtaisen sovittamisen itse kunkin mielenkiinnon ja osaamisen mukaan.
Aineistossa nousi hyvin vahvasti esille dekaanien vallantunto. He
kokivat olevansa vallan keskiössä, hyvin vaikutusvaltaisia sekä omassa
tiedeyhteisössään että myös laajemmin koko yliopistossa. Kysyessäni
eräältä dekaanilta, miten hyvin voit vaikuttaa työtäsi koskeviin päätök6 Tulokset | 223

siin, oli vastaus: ”Mitähän se tarkottaa kun mä päätän täällä melkein
kaikesta.” H7
Vaikka dekaanit avoimesti myönsivät käyttävänsä valtaa, he silti
ymmärsivät, miten heidän hallussaan oleva valta on syntynyt ja saatu
käyttöön. Keskusteluissa he korostivat vuorovaikutuksen omaan
tiedeyhteisöönsä ja muiden dekaanien kesken olevan vallan ydin. He
tunnistivat yhteisöllisen johtamistapansa merkityksen vallankäyttönsä
edellytyksenä.
”Kyllä dekaaneilla meillä on tosi paljon valtaa, koskien vaikkapa
rekrytointeja. Dekaani voi hyvin paljon vaikuttaa siihen asiaan.
Sittenkin ehkä tärkeämpää on se, että koska sitä valtaa voi käyttää
vain tiettyyn rajaan saakka, on yhteistyö aivan ratkaisevaa miten
se tapahtuu laitostasolle ja laitostasolle oppiaineen vastuuhenkilöiden ja alan professorien suuntaan on aivan ratkaisevaa, on
vuoropuhelu sinne suuntaan.” H2
”Erittäin itsenäinen työ oppiaineen ja tieteen hyväksi. Perustutkinnossa ainoastaan laajuus ja sijoittuminen ovat asioita, joista
määräykset tulee ylempää tai neuvotellaan muiden kanssa.” H9
”Kyllä mä koen olevani oma herrani. Pystyn vaikuttamaan.” H10
”Mitä dekaanit tekevät tai mikä on dekaanien rooli? Aika pitkälle
se on määritelty hallintojohtosäännössä. Esim. juuri päätoimisuus
toi paljon isomman tavallaan vastuun. Talon sisäinen rahoitusmalli on suurin piirtein peräisin OKM:n rahoitusmallista. Tiedekunta on taloudellinen yksikkö. Kaikki rahat on dekaaneilla...
Tietyllä tavalla määrittyy hallinnollisten säädösten mukaan. Millä tavalla dekaani toimii, tai millä tavalla se painottuu, vaihtelee
dekaaneittain. Siinä on paljon tilaa. Voisin jättää hallinnolliset
tehtävät, taloutta ja henkilöstöasioita koskevat tehtävät kokonaan
hallintopäällikölle ja keskittyä akateemiseen johtamiseen tai
päinvastoin. Niiden balanssointi on se juttu tässä. Tekee elämästä
mielenkiintoisen… Tää on niin itsenäinen rooli. Ajan ja energian
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voi käyttää moneen erilaiseen asiaan. Näen meidän dekaanien,
joiden kanssa teen hyvin paljon yhteistyötä, tehtävissä isonkin variaation. Dekaani voi aika paljon itse valita miten sen tekee.” H2
Dekaanit kokivat, että taitava vallankäyttäjä luo sitoutumisen tarjoamalla tärkeimpiä resursseja. Heidän täytyy ymmärtää, mikä on
tärkeää kullekin, mitä hyödyntämättömiä resursseja on kerättävissä ja
miten rakentaa luottamusta. Aineiston perusteella saattoi päätellä, että
akateemisen työyhteisön piirteisiin kuuluu työn henkilökohtaisuus,
jolloin työhön liittyviin kokemuksiin reagoidaan voimakkaasti. Tiedeyhteisöissä suojaudutaan ympäristön uhkilta etsimällä syyllisiä omien ja
itsen ulkopuolelta. Raha on se, mistä helposti syntyy epäilyjä. Epäillään,
että joku toinen vie resurssit tai vetää aina välistä. Syntipukkeja tehdään
tunneperäisesti usein mielikuvien perusteella. Pahan ulkoistaminen voi
saada aikaan epäkorrektia käyttäytymistä, eikä omaa syytä huomata.
Dekaanin tehtäväksi muotoutuu selvien pelisääntöjen luominen ja tarvittaessa pahimpiin kiistoihin puuttuminen työrauhan turvaamiseksi.
Dekaani luo yhteistyön ilmapiirin suuntaamalla huomion oikeisiin
asioihin ja avaamalla mahdollisuudet yhdessä tekemiseen.
”Dekaani joutuu olemaan erittäin huolellinen, että kohtelee
kaikkia tasapuolisesti. Myös etäisyyden otto omaan tieteenalaan,
se on kans aika tärkeää. Ei saa syntyä epäilystä siitä, että dekaani
vetää kotiinpäin. Meillä on semmonen käytäntö, että tiedekunnan
johtoryhmässä on täysin läpinäkyvä rahankäyttö. Raportoidaan
kuukausittain myöskin dekaanin rahankäytöstä. Siis sellanenkin,
minkä dekaani omalla harkinnallaan päättää. Se on ihan läpinäkyvä. Kaikkiin niihin asioihin, mitä dekaani päättää, ihmiset
pääsee kiinni ja voivat kysyä. Musta se on osoittautunu tosi hyväksi. Poistaa sellasia vääriä huhuja tai paljastaa tilanteita, joissa
epähuomiossa on suosinut jotain. Siitä joutuu tilille, jos näyttää,
että on suosinut jotain.” H2
Aineistossa tuli selvästi esille, että dekaanit ovat hyvin tietoisia olevansa
riippuvaisia yhteisönsä tuesta. Heidän työssään onnistumisen edellytys
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on, että myös he itse kaikella toiminnallaan viestivät sitoutumistaan
tiedeyhteisöönsä. Valta on heille keino saada aikaan tuloksia. Valta
mahdollistaa ja on enemmän kuin organisaation virallinen johtamisjärjestelmä tai rakenne. Dekaanit olivat havainneet, että valtaansa taitavasti käyttämällä he voivat vähäisin resurssein onnistua tavoitteissaan
paremmin kuin taloudellisesti voimakas, mutta valtaa taitamattomasti
käyttävä.
”Johtajan vastuu on aika laaja… Varsinaisesti johtaja vastaa hyvin
monista asioista… Se miten on pystytty järjestämään sellainen toimintaympäristö, jossa tavoitteita voi saavuttaa on tietenkin – sitä
nyt voi pitää jossakin määrin myös minun ansiona… Kyllä siinä
aika paljon itseään säästää, jos asiat saa toimimaan.” H4.
Haastateltavat ymmärsivät, että työssä onnistumisen edellytys ei
ole pelkkä virallinen asemavalta, vaan heidän tulee ansaita valtansa
alaistensa myötävaikutuksella. Valta syntyy alaisten kautta. Vallan
ymmärrettiin olevan suhde, jossa molempien osapuolten toiminta ja
päämäärät vaikuttavat toisiinsa. Valta on vuorovaikutusta. Valta ei ole
hallinnan tavoin pysyvää, vaan sitä pitää arjessa vaalia. Dekaanit olivat
tämän asian edessä nöyriä ja valmiita jatkuvasti kehittämään itseään
hyviksi johtajiksi.
”Johtajan tehtävä, vaikka se joidenkin mielessä saattaa liittyä
valtaan ja arvostukseen, niin mä en ole sitä koskaan itse edes kokenut, enkä edes nähnyt sellasena. Mä oon nähny sen puhtaasti
palvelutehtävänä… Saattaa olla, että johtajan meriittinä on, että
johtaja on luonut toimintaympäristöstä sellaisen, missä työ tulee
tehokkaasti tehdyksi.” H4
”Olen sitä mieltä että se on yksi keskeinen asia. Jos sitä ei ole, eikä
ole draivia. Kyllä pitää olla sitoutunu. Sitoutumisessa auttaa se,
että on pärjätty. Menestyminen auttaa sitoutumisessa. Kyllä sitoutuminen on a ja o. Mullehan se on itsestään selvää.” H1
226 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

”Yliopiston aikasyklit ovat tavattoman pitkiä… Aikaväli, esimerkiksi uuden koulutusohjelman käynnistäminen, sehän vie noin
viisi vuotta ennen kuin tulee jotain ulos. Pitää olla sietokykyä
kattoa sitä asiaa. Oltava valmis kulkemaan siinä mukana. Väitöskirjaohjauslupaus vie viis vuotta. Mut sillä tavalla, että on valmis
kulkemaan sitä polkua yhdessä.” H2
Haastattelujen perusteella sai vaikutelman, että dekaanit korostivat johtamisessaan inhimillisyyttä ja ihmisten kohtaamista. Ei haittaa, vaikka
johtaja tuo esille omatkin inhimilliset puolensa, päinvastoin, kunhan
hän pitää tiukasti kiinni alaisten oikeudenmukaisesta, rehellisestä ja
tasa-arvoisesta kohtelusta. Luja tahto ja visio yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, vuorovaikutteisuus, korkea moraali ja inhimillisyys ovat
seikkoja, joita ei voi kukaan kyseenalaistaa tai vastustaa. Korkea moraali
ja eettisyys nähtiin sivistyneen työyhteisön perustaksi.
Dekaanit olivat tietoisia vuorovaikutuksen merkityksestä työyhteisönsä johtamisessa. He ymmärsivät runsaan, avoimen ja rehellisen
vuorovaikutuksen tiedeyhteisönsä kanssa vahvistavan heidän omaa
asemaansa. Johtamisen kannalta nähtiin olevan olennaista, että pelkkä
keskustelutilaisuuksien järjestäminen ei riitä, vaan merkitystä on myös
vuorovaikutuksen ilmapiirillä. Aidon moniäänisyyden olemassaoloon ja
lisäämiseen tarvitaan eri näkökulmien esille tuloa, tiedon jakamista sekä
ilmapiirin luontia henkilökohtaisen vuorovaikutuksen tasolla. Dekaanin
tulee olla hyvä kommunikoimaan ja vuorovaikutuksen ammattilainen.
Pelkkä puhuminen ei riitä, vaan on oltava myös aktiivinen kuuntelija.

6.5 Autonominen keskijohtaja ja psykologiset sopimukset
Tämä yläkategoria kuvaa dekaanien suhdetta yliopiston johtoon
organisaatiossa ylöspäin. Yliopiston ylin johtaja on rehtori, ja hänen
apunaan toimivat vararehtorit, yleensä koulutusrehtori ja tutkimusrehtori. Rehtori on dekaanien välitön esimies. Aineistossa ilmeni vahva
tiedeyhteisöjen autonomisuuden tunne, jota dekaanit osaltaan pitävät
yllä ja suojelevat.
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Yliopistoissa on ajateltu akateemisen vapauden ja akateemisten
johtamisen olevan ristiriidassa keskenään. Akateeminen työyhteisö
haluaa kaikkein eniten työrauhaa tieteellisen työhön ja opettamiseen.
Kaikenlainen ohjeistus ja puuttuminen tiedeyhteisön arkipäivään koetaan häiritsevänä tai turhana. Akateemisen vapauden pelätään olevan
nykyisin uhattuna. Akateeminen vapaus ei kuitenkaan ole mahdollista
ilman sitä tukevaa johtajuutta. Dekaanin vahvuus on, että hän on jo
tiedeyhteisönsä jäsen ja saanut yhteisöltään hyväksymisen ja arvostuksen. Koska akateeminen yhteisö itse määrittelee, mitä tiede on ja mitä
tutkitaan, ei akateeminen, omasta tiedeyhteisöstään lähtöisin oleva
johtaja ole uhka tieteen vapaudelle. Tieteen sisältöön ei akateemisella
johtajalla tai yliopiston johdolla liene edellytyksiä puuttua.
Organisaatiossa ylöspäin

Autonominen keskijohtaja

Numeroilla
johtamisen kriitikko

Rehtorin kumppani

Valistunut
itsevaltias

Omanarvontuntoinen
johtaja

Kuvio 10 Autonominen keskijohtaja -yläkategoria ja sen alakategoriat.

Haastatteluaineiston perusteella voi päätellä, että dekaanit kokevat
yliopistossaan yläpuolellaan olevan pelkästään rehtorin. Rehtori miellettiin yliopiston pääjohtajaksi, jonka kanssa verkostoiduttiin yhdessä
muiden dekaanien kanssa. Aineistossa ilmeni myös henkilökohtaista
kumppanuutta. Dekaaneille on tärkeää jatkuva vuoropuhelu rehtorin
kanssa. Ilman tätä yhteyttä dekaanit tuntevat itsensä turvattomiksi.
Vuoropuhelu tukee dekaanien relationaalisia psykologisia sopimuksia,
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eivätkä sopimukset pääse rikkoutumaan. Tämä sopimus merkitsee
dekaaneille turvallisuutta, mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja
ryhmään samaistumista. Relationaalinen sopimus pohjautuu kollektiivisuuteen, ryhmän sosiaalisuuteen ja uudelleen neuvoteltavissa olevan
joukon velvollisuuksia. Dekaanit sitoutuvat ja odottavat psykologiselle
sopimukselleen vastavuoroisuutta. Muutostilanteissa molemminpuolinen psykologinen sopimus ylläpitää motivaatiota ja muutokseen
sitoutumista. Muutostilanteissa epäily tahallisesta psykologisen sopimuksen rikkomisesta aiheuttaa yleensä huonompaa työkäyttäytymistä.
Huonommin havaittava muutos voi olla epäluottamus, vetäytyminen
tai sabotointi. (Ks. George 2009, 101; Rousseau 2004, 124.)
Tieteentekemiseen on aina liittynyt korkea tulosorientaatio ja sitoutuminen verkostomaisesti yli organisaatiorajojen. Koska dekaanit
kokevat olevansa edelleen tieteentekijöitä, osa tiedeyhteisöä, sisältyy
heidän psykologisiin sopimuksiinsa myös transaktionaalisia piirteitä suhteessa yliopisto-työnantajaan, ja tulosorientaatio on vahvaa.
Transaktionaalisuus merkitsee aikaansaannosten vaihtokauppaa.
Psykologisten sopimusten muokkaaminen yksilön tarpeita vastaavaksi
ehkäisee sopimusten rikkoutumista. Tieteellinen työ tehdään verkostomaisesti yli organisaatio- ja valtakunnan rajojen. (Ks. Baruch & Hall
2004, 255–256.) Tieteentekijöiden tärkeänä pitämä työn autonomia,
tuloshakuisuus ja sitoutuminen tieteeseen yli organisaatiorajojen
kertoo myös osaltaan dekaanien psykologisten sopimusten transaktionaalisuudesta suhteessa yliopistoon. Dekaanit pitivät tärkeänä sitä,
että heillä on työssään mahdollisuus olla mukana tutkimustyössä, joko
konkreettisesti tutkimusjohtajana tai jatkokoulutettavia ohjaamalla.
Näin dekaaneilla on mahdollisuus oppia uutta muiden avulla ja pitää itsensä uusimman tiedon äärellä. Osaamisen kehittämismahdollisuudet
ovat osa psykologista sopimusta (Ks. Coyle-Shapiro & Kessler 2000,
914–916; Saari 2013, 96).
Dekaanien psykologisten sopimusten kokonaisuudessa on edellä
kerrotun perusteella sekä relationaalisia että transaktionaalisia piirteitä.
Psykologisista sopimuksista on muotoutumassa hybridejä psykologisia
sopimuksia. Dekaanien psykologisia sopimuksia joudutaan työelämän
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sesti sovittujen asioiden lisäksi syntyy kirjoittamattomia, henkilökohtaisiin näkemyksiin perustuvia sopimuksia. Dekaanit arvioivat omien
näkemystensä perusteella velvoitteitaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan ja muovaavat arviointiensa avulla omaa työkäyttäytymistään.
Tällä menettelyllä dekaanien työn hallinnan tunne lisääntyy, mikä
turvaa työssä jaksamista. (Ks. Kivistö, S. 2000, 19; Saari 2013, 96.) Aineistosta käy ilmi dekaanien tehtävien joustavuus ja määrittely tietyissä
rajoissa dekaanien mielenkiinnon ja intohimojen mukaan, mikä on
viisas ratkaisu yliopiston johdolta. Kun dekaanit saavat muotoilla itse
tehtävänkuvaansa, he jaksavat paremmin myös hoitaa yliopiston heille
määrittämät velvollisuudet. Tiedeyhteisö tarvitsee menestyäkseen
avointa keskustelua ja toiminnan suuntaamista sinne, missä on tieteen
tulevaisuus. Tähän dekaaneilla on näköalapaikka ja yliopiston parhaat
edellytykset. Yliopiston johdon sallima ja mahdollistama joustavuus
tehtävien määrittelyssä vastaa dekaanien toiveisiin, eivätkä heidän psykologiset sopimuksensa ole rikkoutuneet. Tieteentekijöiden tärkeänä
pitämä työn autonomia on yliopiston rehtorin heille myöntämä etu.
Dekaanit ovat vahvasti sitoutuneita työhönsä, jolloin he kognitiivisesti
perustelevat itselleen mahdolliset lupausten rikkomiset eivätkä huomioi psykologisen sopimuksen rikkoutumista (ks. Dulac ym. 2008).
Psykologisten sopimusten näkökulmasta dekaanien odotukset työsuhteensa sisällöstä ja laadusta perustuvat rehtorin aiemman käyttäytymisen tulkintaan, jonka perusteella dekaanit pyrkivät rakentamaan
mielikuvaa työsuhteen tulevaisuudesta. Dekaanien luottamusta vahvistaa uskomus, että molemmat hyötyvät sopimuksen noudattamisesta.
(Ks. Mustonen 2004, 88.)
Kumppanuus rehtorin kanssa merkitsee dekaaneille keskustelumahdollisuutta resursseista, infrastruktuurista ja strategiasta. Dekaanit
odottavat keskustelun avaavan heille tietoa siitä, mitä organisaatiossa
on meneillään ja mitkä seikat koskevat juuri häntä. Dekaanin suora
keskusteluyhteys rehtorin kanssa hyödyttää myös dekaanin tiedeyhteisöä. Dekaani voi hyvillä suhteillaan rehtoriin viedä viestiä molempiin
suuntiin, sekä tiedeyhteisöön että rehtorille esimerkiksi uusien kansainvälisten tieteellisten avausten mahdollisuuksista ja niihin tarvittavista
resursseista. (Ks. Bligh & Carsten 2005, 503–505.) Mikäli dekaanit
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kokisivat tulevansa rehtorin taholta väärin kohdelluiksi, se heijastuisi
edelleen dekaanin psykologisiin sopimuksiin organisaatiossa alaspäin.
Dekaanien saama kompensaatio työstään ei ole ainoastaan hyvä
palkka, vaan myös työn muilla motivaatiotekijöillä on merkitystä.
Työn haastavuus, merkityksellisyys ja luovuuden käytön mahdollisuus
muotoilevat ja osaltaan vahvistavat dekaanien psykologista sopimusta.
Dekaaneilla on asemastaan huolimatta mahdollisuus toteuttaa itseään
tieteentekijänä, oman valintansa ja aikaresurssiensa mukaisesti. Kuten
edellä on jo kerrottu, autonomisuus liittyy oleellisesti myös Yliopistokulttuurin ylläpitäjän rooliin, jonka alakategorioita ovat Intohimoinen tieteentekijä ja Harmaa eminenssi. Edellä mainitut kategoriat
kuvaavat dekaaneja tieteentekijöinä, mikä on oleellinen osa heidän
identiteettiään.
Dekaanien keskuudessa on havaittavissa väsymystä tiedeyhteisön
näkökulmasta käsittämättömään numerojohtamiseen, minkä väitetään
vievän tieteellistä työtä väärään suuntaan. Baruchin ja Hallin (2004)
mukaan tieteellisessä työssä tehtävissä onnistumista ei organisaatioiden
tarvitse mitata, vaan onnistuminen on tieteellisen työhön sisäänrakennettu. Tärkein onnistumisen mittaaminen perustuu vertaisarviointiin
tiedeyhteisön sisällä. (Baruch & Hall 2004, 244.)
Aineistossa ilmeni dekaanien käsitys tieteellisen työn ja nyky-yhteiskunnan arvojen ristiriidasta. Numerot eivät mittaa oikeita asioita vaan
ovat jopa haitallisia aidolle tieteen kehittymiselle. Dekaanit kokivat
omien johtamisnäkemystensä ja ministeriön yliopistoilta edellyttämien
johtamisideologioiden olevan syvästi ristiriitaisia keskenään. Jatkuva
ylhäältä käskytetty ja ohjeistettu arviointi vaarantaa yhteistoiminnan,
lisää konflikteja ja tuhoaa helposti sen motivaation, joka on perustunut
ajatukseen akateemisen työn erilaisuudesta ja vapaudesta ja jonka avulla nykyisin yhä pahemmin ylityöllistetyt yliopistolaiset ovat jaksaneet.
(Ks. Pirttilä 2006, 130.)
Rehtorit luottavat dekaaniensa kykyyn ja taitoon luotsata tiedeyhteisöään eteenpäin. Dekaanit ovat herkkiä sille, että heillä on riittävät
toimivaltuudet ja riittävästi tietoa siitä, mitä heiltä odotetaan ja mihin
suuntaan tiedeyhteisön tulisi mennä. Pfeffer (1992) toteaa vallan ilmenevän resurssien kontrollointina sekä laajoina mahdollisuuksina päästä
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käsiksi tietoon siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu, muiden tekemistä
päätöksistä ja muodollisesta auktoriteetista. (Pfeffer 1992, 69.)
Dekaanit ovat tietoisia, että kovimmat paineet tulevat yliopistojen
ulkopuolelta. Haasteista selvitään yhdessä, kehittämismyönteisen ilmapiirin vallitessa ja kiinnittämällä huomio ihmisiin rakenteiden, prosessien ja numeroiden sijaan. Aineiston perusteella voi väittää, että yliopistoissa vallitsee vahva sosiaalisen pääoman kulttuuri, mikä ilmenee
vahvana uskona tulevaisuuteen taloudellisten resurssien kaventuessa.
Ojalan ym. (2006) mukaan sosiaalinen pääoma on muiden pääomien
tavoin resurssi, joka on vaikeasti mitattavissa ja määriteltävissä, ja hyödyttää yksilöitä ja yhteisöjä ollen olennainen osa ihmisyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Sosiaalinen pääoma on sidoksissa epävarmuuteen,
jossa tehokkaasti toimiakseen yksilöt tarvitsevat henkisen ja fyysisen
pääoman lisäksi sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma muuttuu
resurssiksi vasta, kun sitä käytetään, eikä se kulu käytettäessä. Se voi olla
luottamusta tai ikään kuin hyvää tahtoa toimijoiden välillä. Sosiaalinen
pääoma sijaitsee yksilöiden ja toimintarakenteiden vapaaehtoisissa vuorovaikutussuhteissa ja toiminnassa yhteisten päämäärien hyväksi. Maine ja luottamus ovat sosiaalisen pääoman keskeisiä tekijöitä. Maine on
ansaittua ja perustuu menneeseen toimintaan, ja luottamus on edellytys
nykyiselle ja tulevalle toiminnalle. Luottamuksen myötä sosiaalisesta
pääomasta muodostuu itseään ruokkiva yhteistoiminnallinen systeemi,
jossa ohjaus ja kommunikaatio on helppoa. Sosiaalisen pääoman käyttö voi muodostua ongelmaksi, mikäli sitä esimerkiksi yhteiskunnan
näkökulmasta käytetään yleisen normijärjestelmän vastaisesti. (Ojala,
Hakoluoto, Hjorth & Luoma-aho 2006, 13–28.) Pirttilä (2006) esittää
akateemisen organisaation sosiaalisen pääoman olevan kooste organisaation eri toimijoiden eri tavoitteisiin suuntautuneista voimavaroista,
yhteistä toimintaa eri suuntiin vetävistä voimista. Akateemisen yhteisön
sosiaalinen pääoma tiivistyy tähän ristiriitaiseen yhteistoimintaan, joka
edellyttää aina jonkinlaista jaettua tietämystä. Sosiaalisen pääoman
hallinnointi edellyttää tasapainottelua, yhteistoiminnan ja tiedon jaon
tavoitteellista optimointia. Akateemisen yhteisön sosiaalisen pääoman
kehittämisessä on merkityksellistä pitää yllä tasapainoa sosiaalisen tuen
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den sekä avoimen ja suljetun kommunikaation välillä. (Pirttilä 2006,
128–129)
Dekaani joutuu usein tilanteittain pohtimaan toimenpiteidensä
yhteyksiä ja seurauksia eri tahojen odotuksiin ja vaatimuksiin. Osa
dekaaneista on epätietoisia siitä, millaisilla johtamisen välineillä tässä
kompleksisessa yliopistoympäristössä tulisi toimia. Osa dekaaneista on
sopeutunut kompleksisuuteen ja osannut sopeuttaa oman osaamisensa,
johtamisensa sekä vuorovaikutuksensa niin, että johtamiskompetenssit
ovat tasapainossa. Edellytyksenä tässä ei kuitenkaan ole pelkästään
dekaanin oma toiminta, vaan kyse on pitkälti siitä, millainen päätöksentekokulttuuri yliopistossa on, miten hän sitä itse rakentaa, millaisia
yliopiston muut toimijat omine pyrkimyksineen ovat ja miten he pyrkimyksiään toteuttavat. Dekaanin johtamisedellytykset ovat voineet
kasvaa sellaisiin mittoihin, että he ovat kokeneet autonomisuutta,
mikäli rehtori ja yliopiston muu johto on sen sallinut. Kompleksisuuden johtaminen antaa mahdollisuuksia ymmärtää ja hahmottaa organisaatioiden ja yhteiskunnan toimintaa kompleksisen maailmankuvan
kautta (ks. Vartiainen ym. 2016, 227). Kompleksisen maailmankuvan
ymmärtäminen auttaa johtajia selittämään asioita ja ilmiöitä, joiden
merkitys jäisi muutoin hämäräksi. Kompleksisuus haastaa nykyisen yhä
laajenevan mekanistisen maailmankuvan. (Ks. Raisio & Lundström
2015.)
Dekaanit kokivat olevansa yliopistoissaan hyvin keskeisessä asemassa. He arvostavat työnsä itsenäisyyttä ja sitä, että saavat toteuttaa
tiedeyhteisönsä kanssa yhdessä luotuja näkemyksiä asioiden eteenpäin
viemisessä. Paluuta vanhaan yliopistojen johtamisjärjestelmään ei kaivattu, vaan nykyisten vahvojen johtamispositioiden katsottiin selkeyttävän yhteisen edun toteuttamista. Taitava johtaja johtaa myös omaa
esimiestään.
Edellä esitetty dekaanin autonominen keskijohtajan rooli syntyy
kumppanuudesta esimiehen kanssa, numeroilla johtamisen kritiikistä,
valistuneesta itsevaltiudesta ja omanarvontunnosta. Dekaanien autonomisuus on lähtökohtaisesti peräisin heidän tieteelliseen työhön
sitoutumisestaan, mikä edellyttää tietynlaista autonomista ja luovaa
ajattelua. Autonomisuus mahdollistaa ja tukee heidän Tieteellisen työn
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suojelijan ja mahdollistajan rooliaan ja on näin yhteydessä kaikkiin dekaanien kokemiin keskijohtajan rooleihin.
6.5.1 Numeroilla johtamisen kriitikko

Uuden yliopistolain (24.6.2009/558) 2 §:n mukaisesti yliopistojen
tehtävänä on lyhyesti kuvattuna opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen
vuorovaikutus. Opetusministeriö on määritellyt tuloksellisuusmittarit,
jotka haastattelujen aikaan olivat tutkintojen määrä, ulkopuolinen
rahoitus ja refereejulkaisut. Näillä mittareilla määrittyy opetusministeriön yliopistoille myöntämä rahoitus. Yliopistojen tulokset mitataan
kvantitatiivisesti, minkä on väitetty vääristäneen yliopistotyötä epäterveellä tavalla. Yliopistoista sanotaan tulleen tutkinto- ja julkaisutehtaita, joissa vallitsee epäterve kilpailu. Tutkijat ovat jo tottuneet ajatukseen, että kansainväliset tutkimuksen mittarit mittaavat nimenomaan
tutkimuksen laatua eli sitä, kuinka merkittävää tutkimusta on tehty.
Huippututkija on se, joka julkaisee runsaasti kansainvälistä huomiota
saavaa, merkittävää tutkimusta. Tieteen laadun takaa vertaisarviointi,
ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus on sen tiedemaailmassa saama
huomio.
Opetuksen ja tutkimuksen määrälliset tulokset, laatu ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi ovat olleet keskustelujen aiheena jo
pitkään. Perinteisen ajattelutavan mukaisesti yliopistojen tulee tuottaa
yhteiskuntaan sivistyneitä, osaavia ja kriittisesti ajattelevia yksilöitä.
Tämän tavoitteen väitetään unohtuneen. Perinteisten arvojen mukaanotto tuloksellisuuskriteereihin eivät tiedeyhteisöjen vaatimuksesta
huolimatta ole virallisia tuloksellisuuden mittareita. Väitetään, että
rahaperustaisen ajattelun seurausta on kustannusten karsiminen ja
massatuotantoon siirtyminen tieteellisen työn laadukkuuden kustannuksella. Opetussuunnitelmia on yliopistoissa uudistettu, kurssien
tarjontaa ja määrää supistettu sekä yhteisiä opintopolkuja kehitetty
resurssien ja tulosten optimoimiseksi.
”Ylimalkaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka on vaikea asia
ja jota ei mitata nyt millään. Mittareita ei vielä ole. Pitäs tulla seuraavaan, siis 2016, siihen mennessä pitäs olla jotain kehitettynä.
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Yliopiston olemassaolo näyttää perustuvan siihen, että mitä hyvää
tää tuottaa yhteiskunnalle. Jos haetaan eurooppalaista rahaa, mitä
hyötyä siitä on ympäröivälle yhteiskunnalle. Sitä jahdataan joka
paikassa, mutta meillä sitä ei mitata. Se on motivaatiota syövä
tekijä. Tavallaan siinä on joku aukko ministeriön ohjauksen ja
yliopistojen todellisen toiminnan välillä.” H5
”Siinä voi myöskin olla se mahdollisuus ja riski, että ruvetaan
kattoon vaan numeroita ja rahaa. Ja se ohjaa niitä asioita ja
kaikki mikä ei oo kustannusvaikuttavaa ja ansaintalogiikan mukaista, ajetaan alas. Mutta toisaalta tullaan siihen akateemisen
intohimon puolelle, että kun saadaan perusmasiina toimimaan, se
mahdollistaa panostusten, rekrytointien ja strategisten ratkasujen
tekoon, mihin aiemmin ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia.” H2
Yliopistojen ulkopuolinen rahoitus on tuonut mukanaan joihinkin
yliopistoihin tiedeyhteisön parjaaman työajan kohdentamisen järjestelmän, joka haastattelujen perusteella on ehkä yksi eniten keskustelua
herättäneistä ja paljon tiedeyhteisön työaikaa vaativista järjestelmistä.
Työajan kirjaaminen ei mahdollista todellisten työtuntien kirjaamista, vaan kirjaukset täytyy tehdä rahoituksen edellyttämissä rajoissa.
Työajan kirjaus nähdään tiedeyhteisöissä kaikkein epäeettisimpänä
työnä. Totuudella ja työajan kirjaamisella ei nähdä olevan mitään tekemistä toistensa kanssa. Tieteentekeminen on jatkuvaa mentaalista
prosessointia. Työhön tartutaan ajasta ja paikasta riippumattomasti.
Tieteenharjoittajan työnteon motiivi ei ole työnantajan määrittelemä
tehtävä ja siitä saatava korvaus, vaan motiivi on yksilölähtöinen, oman
substanssiosaamisen lisääminen ja mahdollisesti oman tieteellisen uran
luominen. Työajan kirjaamisen nähdään olevan vieraasta maailmasta.
Dekaanit hyvin ymmärtävät työajankirjauksen kritiikin eivätkä itsekään sitä kannata.
”Kaikki mittaamiset ovat täällä vieraita johtamisen välineitä.
Esim. pitää merkitä, mihin käytät sen 1600 tuntia. Kyllä jotkut
yliopistot on hoitanu sen fiksummin. Joku hallintohenkilö tekee sen
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ihmisten puolesta kerran vuodessa tai puolessa vuodessa. Ei sitä pitäs kaataa tutkijan niskaan. Miksei koko hommaa vois tehdä siellä
hallinnossa. Hallintohenkilöstön vähentäminen on menny vähän
yli. Jos yksiköt vois päättää, ei ne kuitenkaan vähentäs väkeä siitä
läheltä. Ihmisillä on vaan liikaa töitä.” H6
Tieteentekijät ovat kokeneet, että heitä painostetaan tuloksellisuuteen
ja samalla huononnetaan työn tekemisen edellytyksiä. Tieteentekemiseen ei enää ole samalla tavoin mahdollisuuksia kuin aiemmin
huonontuneiden tukipalvelujen ja vähentyneen henkilöstön vuoksi.
Dekaanit ymmärtävät hyvin tilanteen. Heidän tulisi kuitenkin kääntää
tiedeyhteisönsä ajattelu kauemmas kuin omaan lähipiiriin. Dekaanien
tulisi auttaa yhteisöään poisoppimaan vanhasta, sillä menneet ajat eivät
enää palaa. Juuri tämä kulttuurin manipuloiminen on vaikeinta dekaanien työssä. Heidän tulee nähdä, mitä tarvitaan tiedeyhteisön hengissä
säilymiseen.
”Raha tuo ahdistusta sen huomaa täällä… Et painostetaan ihmisiä. Sun pitää julkasta paremmilla foorumeilla, sun pitää hankkia
Akatemian rahaa. Ihmisiä ahdistaa tää julkaisemisen pakko. Sillä
voi olla jopa julkaisemista vähentävä vaikutus. Ihmiset ei jaksa olla
täs mukana. Oon työn puolesta kiinnostunu miten tulosmittarit
vaikuttaa toimintaan. Voi olla et mä oon tehny väärinkin kun oon
näyttäny miten me saatas rahaa jos tehtäs tolla tavalla. Miten se
vaikuttaa rahassa. En mä oo tehny sitä pakottavalla tavalla, mut
jotku on kokenu sen painostuksena.” H5
”Ja nyt on lisääntynyt kilpailuhenki. Niin että sä aidosti tekisit sitä
yhdessä ja yhteistyössä, mikä olis se ihanne, se voi olla lujassa. Suoritukset lasketaan yksilöä kohti. Yhteiskuntatieteessä on vahvempi
yksin tekemisen kulttuuri. Luonnontieteissä tehdään perinteisesti
enemmän yhdessä. Ei kerrota edes kollegoille opetuksen sisältöjä,
se menee jo liian pitkälle. On jonkinlainen tiedon omistamisen
kuvitelma. muutos ei tapahdu lyhyessä ajassa.” H8
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Nykysukupolvi motivoituu ensisijaisesti yksilön etujen kuin organisaation tai muiden sosiaalisten yhteisöjen etujen saavuttamisesta.
Yliopistoyhteisöissä yksilön saavutukset ovat merkittäviä, koska tuloksellisuutta seurataan ja tilastoidaan yksilökohtaisesti.
Tuloksellisuuteen ja sen kehittämiseen liittyy olennaisesti kaikenlainen arviointi, joka nykyisin hoidetaan koko yliopiston läpileikkaavana
prosessina. Arvioinnit aiheuttavat lisätyötä tiedeyhteisöihin, mitä ei
kritiikittä ole otettu vastaan. Dekaanit ovat huolissaan tiedeyhteisön
jäsenten kuormittamisesta numerojohtamisella ja tekevät parhaansa
kitkaa vähentääkseen. Dekaanit joutuvat jatkuvasti arvioimaan, mitkä
työt he voisivat itse hoitaa tai teettää hallintohenkilöstöllä, ettei tiedeyhteisöä rasitettaisi suotta.
”Arvioinneista: Ainakin se tarjoaa semmosen mahollisuuden. Suomalainen uskoo kun joku ulkopuolinen sanoo. Kyl mun mielestä
ulkopuolisten tekemä arviointi on ihan tärkeä juttu, ennen kaikkea
tutkimuksessa. Mun työtä nää arvioinnit ei rasita, koska mää aattelen, että se on osa tätä työtä ja koska tää on päätoiminen homma.
Mutta kun arvioinnit työllistää koko yksikön henkilökuntaa, se on
huono. Se rasittaa. Se on lisätyö opetuksen ja tutkimuksen päälle.”
H6
Yliopistojen rahoituksen kiristyessä ja tuottavuusodotusten kasvaessa
on yliopistoissa tehty uudistuksia, jotka on saneltu ylhäältä, eikä henkilöstö ole välttämättä uudistuksiin sitoutunut. Nimenomaan dekaaneille on annettu tuloksellisuuden seurantaan liittyviä uusia tehtäviä.
Dekaanien keskuudessa oli havaittavissa myös kyynisyyttä ja väsymystä
numerojohtamista kohtaan. Tuloksellisuusmittareiden nähtiin aiheuttavan vääristymiä tieteentekemiseen. Katsottiin, ettei tiedettä voi tehdä
tehdasmaisen tulospaineen alla.
”Toivoisin, että mä voisin jollakin tavalla saaha aikaan sellaista
tekemisen meininkiä. Tai työhön ja näihin sisältöihin liittyvää
innostusta ja kiinnostusta. Mä voisin toimia itse puskurina kiihtyvän tuotantoajattelun ja aidon kiinnostuksen välillä… Koko ajan
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on kysymys miten vastata näihin vaatimuksiin ja toisaalta pitää
tiedekunnan ja kollegojen puolta, että he selviytyisivät tehtävistään, kokisivat työn mielekkääksi.” H8
”Kyl mä tykkään, että kvantitatiiviset mittarit on hyvin kyseenalaisia. Julkaisufoorumit on jossakin määrin puutteellisia. On hirveen paljon väkeä, jotka eivät tulosohjausta hyväksy ollenkaan. En
minäkään sitä hyväksy, se on ihan järjetöntä meininkiä. Eurooppalainen yliopistohan on vahvimmillaan ja luovimmillaan ollu
ihan toisentyyppinen yliopisto. Onhan tää menny byrokraattisempaan suuntaan. Sillon kun koulutus välineellistetään, niinkun nyt
on laita. Kyllähän se asettaa sille suitsia. Se ei oo samalla tavalla
maailmaa muuttavaa kuin mitä se vois olla jos se ois vapaampaa.
Se on resurssikysymys. Ei se oo mikään sattuma, että Euroopassa
menee niinku menee. Kyllä se on eurooppalaisen sivistyksen kriisi
kaiken kaikkiaan. Ei oo mitään syytä innostua tulosohjauksesta.
Jokainen tietää, ettei sille mitään voi. Poliitikot tekee päätöksiä
sellaisista asioista, joista niillä ei ole asiantuntemusta. Se nyt koskee
poliitikkoja kaiken kaikkiaankin. OKM:n akateeminen osaajuus
on hyvin vaatimatonta. Siellä on hyvin vähän tohtorintutkinnon
suorittaneita henkilöitä. Pahimmassa tapauksessa ei ole yhtään.
Olen nähny muutoksen 70-luvun alusta, enkä usko, että kukaan
innostuu tästä tulosohjauksesta. Ei näistä asioista kukaan vakavasti otettava, sellanen innovatiivinen tutkija, ei ikimaailmassa
innostu. Ei innostu laatutyöstä tai tulosohjauksesta. Kyllä semmonen, joka tiedettä eteenpäin vie ihan todella, se lähtee ihan toisista
premisseistä. Toi vaan hankaloittaa asioita.” H4
Haastatteluaineiston perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että dekaanien psykologiset sopimukset yliopistoon organisaationa ovat tyypillisiä tieteentekijöiden psykologisia sopimuksia. Tieteentekijöiden
psykologiset sopimukset on solmittu tieteentekemiseen, ei organisaatioon. Dekaanien psykologisten sopimusten erityisyydestä kertoo myös
haastatteluaineistossa esiin noussut tuloksellisuuskriteereiden kyseenalaistaminen. Myöskään työajanseuranta ei heidän mielestään sovellu
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tieteelliseen työhön. Yleisvaikutelmaksi jäi, että dekaanit paremminkin suojelevat tiedeyhteisöään liialliselta tuloksellisuuteen liittyviltä
keskusteluilta, kuin vievät viestiä tästä eteenpäin. Yliopistokulttuuri
ja sen perinteiset arvot muuttuvat hitaasti. Kuten edellä on jo kerrottu, dekaanien psykologinen sopimus tieteeseen tulee vahvasti esiin.
Yliopiston hallinto edustaa arvoja, joita dekaanit eivät syvimmiltään
itse edusta. Tuloksellisuusajatteluun patistaminen koetaan turhana,
koska tieteentekemiseen jo sisältyvät ne tuloksellisuuden elementit,
joista hallinto muistuttelee. Yliopistojen kustannusten minimointi
on tarkoittanut organisaation tiivistämistä ja laitosten yhdistämisiä,
joihin kaikkiin ei välttämättä olisi ollut tiedeyhteisön näkökulmasta
tarvetta. Kustannusjahti on merkinnyt tieteentekijöiden lähellä olleen
tukipalveluhenkilöstön vähentämistä ja uusia tietojärjestelmiä, joiden
käyttöönotto ei ole sujunut ongelmitta. Korkeasti palkattujen professorien väitetään tekevän sihteereiden töitä. Dekaanit tekevät kuitenkin
parhaansa tiedeyhteisön ja hallinnon välisen ymmärtämättömyyden
poistamiseksi.
Dekaanit kokevat olevansa ikään kuin puun ja kuoren välissä. Tuloksellisuuspaineet ovat kovat, ja toisaalta he ovat tietoisia nykyisestä
johtamistyylistä, joka edellyttää luovuuden vapauttamista karsimalla
ohjeistusta ja valvontaa. Tiedeyhteisön johtaminen on tasapainoilua
näiden ristiriitaisten olosuhteiden vallitessa. Ristipaineet saattavat johtaa kyynisyyteen, mitä haastateltujen dekaanien parissa ei kuitenkaan
laajemmin esiintynyt. Ihmissuhdeongelmista johtuvaa kuormitusta oli
kuitenkin havaittavissa.
Aineistossa ilmeni dekaanien käsitys tieteellisen työn ja nyky-yhteiskunnan arvojen ristiriidasta. Dekaanien usko tieteellisen työn merkitykseen oli kuitenkin niin vahva, että nykyisistä olosuhteista huolimatta
tieteen arvo katsotaan olevan pysyvä, eikä siitä olla valmiita tinkimään.
Ministeriön ja yliopistohallinnon toteuttamista uudistuksista ja usein
harkitsemattomiltakin tuntuvista muutoksista huolimatta tulisi tiedeyhteisön jäsenille pystyä takaamaan mielekäs työympäristö, johtamisen
toteuttaminen ja ennen kaikkea tuntu siitä, että tieteentekeminen ja
opettaminen nyky-yliopistoissa on edelleen mahdollista.
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”Avoimuus ja mahdollisimman avoin asioiden valmistelu ja ihmisten mukaan ottaminen siihe. Ja nopea päätöksistä tiedottaminen.
Halu, että ihmiset kokis olevansa osallisina tässä kokonaisuudessa,
että rakentus muutoksista ja jatkuvasta myllerryksestä huolimatta
kokemus työn mielekkyydestä ja pysys fokus siitä mitä varten me
täällä ollaan, eikä tuijoteltas lukuja ja numeroita. Jos me yliopistona ei tällä systeemillä pysytä, niin okei. Muutostahan tapahtuu
historiassa koko ajan. Jos ei riitä se, että sisällöt on kunnossa, niin
sitten se ei riitä. Ei millä ehdoilla tahansa. Jos kerta kaikkiaan
ministeriö on sitä mieltä, että ei tule riittävästi niin ei sitten. Ei
lähdetä kenkkäämään.” H8
Dekaanit puolustavat akateemista vapautta. He ovat ymmärtäneet, että
luovuus kukoistaa siellä, missä ihmisiin luotetaan ja missä tiedeyhteisö
saa keskittyä heitä kiinnostaviin asioihin, toteuttaa akateemisia intohimojaan. Perinteinen yliopistoissa vallinnut professionalismin henki
näyttää olevan jyrkästi ristiriidassa nyky-yliopistossa vallitsevan ministeriöstä ylhäältä päin johdetun ja yliopistohallinnon tavoitteleman
tulosjohtamisen kanssa.
Yliopistoissa ymmärretään kaiken ytimen olevan tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Opetus ei tullut dekaanien haastatteluissa esiin niin selvästi kuin tutkimus. Tieteelliseen työhön kasvattaminen, tohtorikoulutus ja tutkimusrahoituksen hankkiminen olivat
haastatteluaineiston perusteella dekaanien sydäntä lähellä. Opetus toki
nousi tieteelliseen ajatteluun herättämisenä ja nuorison tieteelliseen
työhön innostajana. Perusopetus jäi aineistossa vähemmälle huomiolle.
Opetusministeriö ja yliopistoissa tehty laatutyö ovat nostaneet opetukselliset tulokset ja opetuksen arvioinnin, ehkäpä ihan aiheellisesti,
paremmin esille, kuin se tiedeyhteisöissä omaehtoisesti nousisi.
6.5.2 Rehtorin kumppani

Yliopistoissa johtoryhmätyöskentely on korostunut uuden yliopistolain myötä. Johtoryhmien asemaa ei kuitenkaan kaikissa yliopistoissa
ole virallisesti määritelty. Johtamisessa yksilölliset tavat johtaa tulevat
esille. Yleensä haastatellut kertoivat, että dekaanilla oli johtoryhmä
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omassa tiedeyhteisössään ja rehtorilla oma johtoryhmänsä, jossa tiedekuntien dekaanit olivat jäseninä. Jotkut dekaanit kertoivat tiiviistä yhteydenpidosta rehtorin kanssa ja säännöllisistä rehtorin johtoryhmän
tapaamisista. Yhteydenpito rehtorin ja dekaanien kesken on aineiston
perusteella rehtorin harkinnassa. Toisaalta rehtorit tarvitsevat työlleen
dekaanien tuen; konsensus yhteisten tavoitteiden määrittelemisessä ja
johtamisessa olisi kaikkien etu. Aineiston perusteella näyttää siltä, että
rehtorit eivät itse, ainakaan kovin autoritaarisesti, johda yliopistoaan,
vaan ovat tehneet aivan tietoisesti dekaaneista merkittäviä johtajia. Dekaanien itsetunto ja tietoisuus vallasta näyttävät aineiston perusteella
olevan riittäviä johtamisaseman hoitamiseen. Aineiston perusteella
vaikuttaa siltä, että rehtorit arvostavat dekaaniensa aloitekykyä, luovuutta ja työn intohimoa. Nämä yksilöiden ominaisuudet takaavat
inhimillisten arvojen säilymisen ja tuloskehityksen pysyvyyden myös
tulevaisuudessa.
”Toisaalta sitten niin kun me ollaan johtoryhmässä rehtoreiden
kanssa, meillä on hyvin toimiva vuoropuhelu ja hallituksen suuntaan. Mun käsitys on, ettei juurikaan ole syntyny sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi rehtori olis jonkun asian muuttanut, joka on
tiedekunnassa valmisteltu.” H2
”Rehtorin intressi on pitää yhteydet hyvinä. Ja näyttää siltä, että
suhde on hyvä kaikkiin dekaaneihin. Hän kehuu aina meitä
johtajia. Hän huomioi aina, sanoo suurinpiirtein nimeltä, ottaa
katsekontaktia.” H7
”Rehtori on välitön esimies… Tiedän vaatimukset mitä sieltä tulee. Pystytään kommunikoimaan. Esimiehen persoonasta tulee se
kannustin. Ei meillä kirjotettua protokollaa oo. Kun asioita tullee,
jos hän tarvittee minua, hän ottaa yhteyttä. Uskoisin, että ollaan
hyvä työpari.” H10
Aineistosta ilmenee dekaanien ymmärtävän, että säännöt ja prosessit eivät riitä tiedeyhteisön johtamisessa. Tärkeää ovat onnistuneet
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rekrytoinnit, palkitseminen, tukeminen, osallistaminen ja keskinäinen
luottamus. Pitäisi saada aikaan niin sanottuja win-win-tilanteita niin
ylimmän johdon, dekaanien kuin tiedeyhteisöjenkin välisissä suhteissa. Johdettavana oleminen ei tarkoita manipulointia tai käskyläisenä
olemista, vaan se on strategista ja suunniteltua etenemistä yhteisten
odotusten ja vuorovaikutuksen edistämiseksi molempien osapuolten
tavoitteiden saavuttamisessa. Tuki ja ystävyys helpottavat tarvittavien
resurssien saamisessa, mielekkäiden tehtävien ja etujen toteutumisessa.
Ystävyys suojaa uhkilta ja rakentaa luottamukseen perustuvaa yhteistä
tulevaisuutta. Ilman ylempien tukea onnistumisen mahdollisuuksia ei
ole. Dekaani on onnekas saadessaan ylempiensä tuen. Kumppanuus,
avoin vuorovaikutus ja luottamus ovat alaisen ja johdettavan tuloksekkaan yhteistyön edellytykset. Vallan hankkiminen suhteilla on pohjimmiltaan uskottavuuden testaamista. Uskottavuuteen sisältyy halu
mukautua toisen tahtoon tietyissä rajoissa. Uskottavuus ja luottamus
auttavat dekaaneita vaikuttamaan henkilöihin, joista he ovat riippuvaisia. Ystävyyssuhteita rakennetaan tarkoituksellisesti. Ystävyyssuhteiden
vallitessa ollaan valmiita tekemään virallisia ja epävirallisia sopimuksia,
joissa sovitaan esimerkiksi tiettyjen myönnytysten tekemisestä tiettyjä
tulevaisuuden veloituksia vastaan.
Aineistossa rehtorit eivät nousseet esiin voimakkaina johtajina.
Huomionarvoista on dekaanien kokema suuri vaikutusvalta. Näyttää
siltä, että rehtorit ottivat kaikessa huomioon dekaanien käsitykset,
kuuntelivat dekaanien mielipiteitä ja antoivat heille toimintavapautta
mahdollisuuksiensa mukaan. Rehtorit loivat dekaanien kertoman mukaan luottamusta, ystävyyttä ja kunnioitusta itsensä ja dekaanien välille.
Yliopistojen hallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen näyttää olevan
kipeä asia. Aineiston perusteella voi päätellä, että hallinnon uudistamista ei ole kyetty viemään läpi konsensuksen vallitessa. Yliopistoissa
on kysytty, kuka meitä johtaa. Uudistustyön tuoksinassa ei loukkaantumisiltakaan ole vältytty.
”Ylikävelytilanteitakin tulee erityisesti organisaatiomuutokseen
liittyvissä asioissa, esimerkiksi palveluyksiköiden muodostamisessa,
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tiossa ja taloushallinnon organisaatiossa. Näitä nyt on lähivuosina
tapahtunut. Semmosia, jotka ylhäältä annetaan, eikä siinä oo sitten neuvottelun varaa. Ylikävellään organisatorisissa asioissa.” H9
Ylikävelytilanteet aiheuttavat epäluottamusta. Monilla epäluottamuksen kokemus ulottuu aina ministeriötasolle saakka. Luottamuksen
tärkeys liittyy jokapäiväisen työnteon sujuvuuden takaamiseen ja
kuormittavuuden ehkäisyyn. Luottamus voi toimia myös ikään kuin
suojakilpenä ulkoa tulevia uhkia vastaan. Huomataankohan yliopistojen uudistustyössä ja tuottavuuden tavoittelussa, että organisaatioiden
rakenteiden takana on inhimillinen maailma, jolla on rakennetta
merkittävämpi vaikutus organisaation toimintakyvylle ja saavutuksille? Organisaatiot eivät ole fyysisiin koneistoihin verrattavia mekanismeja, joita voidaan rakentaa, purkaa ja koota uudelleen mekaanisesti
ja tunteettomasti. Organisaation rakennetekijöiden manipulointi ei
takaa rationaalista tai hyvää lopputulosta, vaan voi jopa johtaa täysin
päinvastaisiin tuloksiin. Rakenteiden avulla ei voida aktivoida eikä
kanavoida inhimillisiä voimavaroja organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Kohdistamalla huomio ihmisiin ja heidän asianmukaiseen
kohteluunsa organisaatiot pystyisivät tuottamaan mahdollisimman
paljon mahdollisimman vähin kustannuksin. Organisaatiosta saadaan
toimiva ja tehokas, kun muodolliset mekanismit ja rakenteet saadaan
tukemaan ja vahvistamaan ihmisten työtä ja keskinäisen vuorovaikutuksen vaatimuksia. Ihmisten paremmalla huomioimisellakin on
haasteensa, eikä se tarkoita henkilökohtaisten toiveiden toteuttamista,
vaan työtapojen muuttamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yliopistojenkin johtamisessa tulisi olla kysymys ennen kaikkea ihmisten käsittelyn taidosta eikä niinkään muodollisten rakenteellisten
tekijöiden korostamisesta.
”On ymmärrettävää, että ministeriö pitää budjettia tiukoilla
ja joudutaan olemaan alibudjetissa. Olisi reilummin rahaa ja
voitaisiin rakentaa organisaatiota. Meille tulee koko ajan ohjeita,
että käyttäkää vähemmän rahaa, enempää ette saa. Se johtaa kurjistumiskierteeseen. Tulee mieleen, onko tässä järkeä. Pitäisi myös
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sijoittaa, että pärjätään myös tulevaisuudessa. Tässä on monta
särmää tässä pohdinnassa.” H1
Varsinkin yliopistoissa pitkään työskennelleiden henkilöiden psykologisia sopimuksia uudistusten toteuttamistapa on rikkonut. Uudistuksissa ei ole piitattu henkilöstön mielipiteistä. Moni kokee tulleensa petetyksi ja loukatuksi. Muutoksen johtaminen on ollut monin paikoin
epäonnistunutta, minkä tärkein syy väitetään olleen ajan puute; kriittiseen reflektointiin ei ole ollut aikaa. Sen vuoksi monet ulkoa tulevat
opit on ikään kuin ostettu sellaisinaan. Dekaanien mielestä suurin osa
muutoksista on toki perusteltuja, esimerkiksi organisaation madaltaminen sekä normien, ohjeiden ja säännösten vähentäminen. Monissa
yliopistoissa tarvittaisiin aikalisää, yhteistä keskustelua tavoitteista, nykyisistä toimintatavoista ja uudistusten tarpeellisuudesta. Tarvittaisiin
myös uskallusta pitäytyä tarvittaessa vanhassa, jos uusien mallien edut
eivät vakuuta henkilöstöä. Pitäisi myös voida vetää takaisin jo tehtyjä
uudistuksia, jos ne eivät ole käytännössä osoittautuneet toimiviksi.
Uudistukset harvoin toteutuvat halutulla tavalla, mikäli henkilöstö ei
ole niihin aidosti sitoutunut. Luottamus ja aito vastavuoroinen toisen
kunnioitus ovat tilanteen avoimen tarkastelun ja muutosten onnistumisen edellytys.
Mielenkiintoinen aineistosta ilmenevä seikka on, että rehtorin katsotaan ikään kuin kuuluvan samaan leiriin, olevan osa tiedeyhteisöä.
Rehtorin johtamista ei asetettu kyseenalaiseksi saatikka arvosteltu, vaan
hänen ymmärrettiin olevan ikään kuin samassa veneessä, tiedeyhteisön
puolella. Me vastaan muut. Yliopistojen ulkopuolelta tulevat paineet
ja odotukset nähtiin yhdessä kohtuuttomina. Rehtoria kohtaan oltiin
hyvin lojaaleja. Toisaalta rehtorin tasapuolista päätöksentekoa valvottiin tarkasti. Aineistossa sen sijaan ilmeni runsaasti kritiikkiä hallintoa
kohtaan, mikä ilmeisesti tarkoittaa yliopisto- tai hallintopalveluja ja
muita yliopiston johtajia kuin rehtoria.
6.5.3 Valistunut itsevaltias

Dekaanit kertoivat, että heidän tehtävänsä on määritelty johtosäännössä, eikä johtosäännön määrittelemistä tehtävistä voi neuvotella.
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Kuitenkin keskustellessamme voiko dekaani vaikuttaa omaa työtänsä
koskeviin päätöksiin, oli eräs vastaus:
”Kaikkeen. Raportoin suoraan rehtorille. Ja tulokset katsotaan
kerran kuussa. Seurataan johtoryhmässä. Olen täysin vapaa
tekemään sääntöjen sallimissa rajoissa. Kyllähän kaikki lähtee tiedekunnasta. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa. Se valmistelee
asioita, ei päätä mitään.” H3
Dekaanit ovat syvästi tietoisia asemastaan yliopistossa. He kokevat olevansa vallan kahvassa, hyvin keskeisiä vaikuttajia. Haastattelutilanteissa
syntyi vaikutelma, että dekaanit kokivat johtavansa koko yliopistoa.
Heillä on sujuvat yhteydet opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja yliopiston ylempään johtoon. Näin he kokevat olevansa hyvin vaikutusvaltaisia koko yliopiston johtamisjärjestelmässä. Valta-asemaansa he
varmistavat avoimen keskustelukulttuurin ja osallistavan johtamisen
keinoin. Näin he käyttävät valtaansa tiedeyhteisön hyväksi ollen joskus
rehtorin puolella, joskus häntä vastaan.
”Muidenkin dekaanien osalta ja [vararehtorien] osalta pitää yrittää paneutua ja yrittää oikeesti ymmärtää sitä, mikä on ihmisille
tärkeetä. Toisenlaiset tavat tehdä tiedettä voi olla arvokkaita ja
kannatettavia, ettei aja vaan niinku yhtä formaattia. Pitää hyväksyä myöskin tieteenalojen erilaisuus. Kunnioittaa sitä. Olen
vähän joutunut puskuroimaan ja tasapainottamaan. Yliopiston
johdossa on ollut kovien tieteiden ajattelutapaa… On joutunut
puolustamaan. Maailma ei ole vielä semmonen… On arvostettava
erilaisuutta. Ettei aja vaan yhtä kaavaa.” H2
”Dekaanit muodostavat rehtorin kanssa tämmösen epävirallisemman rehtorin johtoryhmän. Siis hirveen monessa yliopistossa
tiedekunnat, ja siis dekaanit, taistelee keskenään resursseista ja on
niinku tavallaan vastakkain. Et ne ei oo niinku yhteisen asian äärellä mihinkään, vaan ne on pikemminkin kilpailijoita keskenään.
Dekaanien tiiviin yhteydenpidon takia meillä on aika tyypillisesti
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yhteinen agenda. Joskus se on tavallaan rehtoria vastaan, jos me
koetetaan ajaa yksiköiden etua ja rehtori yrittää ajaa yliopiston
etua. Jos me nähdään vähän niin kuin eri tavoin yksiköiden
näkökulmasta. Joskus ollaan rehtorin tukena suhteessa yliopiston
hallitukseen.” H5
Dekaaneilla on mahdollisuus delegoida tehtäviään, millä he voivat
säädellä työtaakkaansa. Delegointi ja tehtävien jakaminen tukiverkostolle koettiin demokraattiseksi ja avoimeksi tavaksi johtaa. Kukaan ei
halunnut näyttäytyä yksinvaltiaana.
”Johtosäännöt sanoo mistä johtaja vastaa. Mutta mitä johtaja
tekee, sitä ei käytännössä ole missään määritelty. Kysymys on siitä
miten saadaan käytännön työt luistamaan, sitä myöten nää toimintatavat on aikalailla asettunu uomiinsa.[---] voi vastuitten
puitteissa itse määritellä ja vaikuttaa miten hommat hoitaa.[---]
Toivoisin että olisi enemmän aikaa strategiseen suunnitteluun ja
uuden ideoimiseen. Liian paljon menee rutiinijuttujen puimiseen.” H6
”…tässä on hirveen hyvä tää tukiverkosto. Sen mukaan mä ajattelen tätä tehtävänjakoo sillä tavalla, että mä keskityn henkilökohtasesti enemmän siihen, missä mä koen olevani hyvä ja missä mulla
on eniten annettavaa. Mä en kauheesti tuhlaa ruutia sellasiin
asioihin, jotka mua ei hirvittävästi kiinnosta tai joissa mä en koe
olevani hyvä. Rutiiniasioita, joihin en ehdi perehtymään, niihin
mulla on apuja niin paljon, että olen hirveen tyytyväinen.” H7
”Tehtävistä ei voi neuvotella, ovat johtosäännössä. En haluaisi
painottaa toisin. Mun mielestä siinä on kaikki tärkeet tehtävät,
jolla yliopisto tulosta tekee, ne on ne dekaanin tehtävät. Se on
erittäin hyvä malli. Tällaista meillä ei ole ennen ollut. Mitään
niistä en ottaisi pois enkä muuttaisi. Tekee niistä erittäin itsenäisiä
paketteja. Tää on erittäin iso paketti. [---] Tehtävät ovat erittäin
itsenäisiä… Tehtävien muuttamisesta ei ole ollut edes puhetta.” H3
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Dekaanit arvostavat työnsä itsenäisyyttä. Innostus työhön on suurinta
silloin, kun työntekoon liittyy omaehtoisuus ja oma halu. Omien näkemysten toteuttamista pidettiin arvokkaana ja innostavana. Vanhaa
yliopiston johtamismallia ei kaivattu, päinvastoin. Ymmärrettävästi
entisten tiedekuntaneuvostojen puheenjohtajien työ oli hyvin turhauttavaa. Kuten edellä on jo kerrottu, tiedekuntaneuvostojen kokoukset
olivat usein suurten persoonien ja erisuuntaisten tavoitteiden taistelutantereita. Taisteltiin resursseista ja vallasta. Uusi yliopistolaki teki
dekaaneista todellisia johtajia.
”Tietenkin yliopiston keskijohdon asemaa ja arvostuksia kun ajattelee, niin tää uusi yliopistolaki muutti tilannetta ihan ratkaisevasti. Se viraston henki, mikä vallitsi edellisellä vuosikymmenellä
on kaikonnut tästä tehtävästä ihan tykkänään. Dekaanin tehtäviä
se on muuttanut hyvin paljon. Dekaani on ollut monijäsenisen
tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja ja hän on ollut sen tiedekuntaneuvoston vanki. Ja nyt on menty itsevaltiuteen ja jos ei ihan
siihen, niin sitten ainakin valistuneeseen itsevaltiuteen. Ainakin
tämmösen privaattibisneksen toimitusjohtajan asemaan. Hyvin
paljon valtaa liittyy nyt dekaanin tehtävään. Mun mielestä tää
uusi yliopistolaki oli hyvä. Muutos oli hyvänsuuntainen ja ajan
henkeen sopiva.” H9
Edellä on jo kerrottu myös dekaanien henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten vuorovaikutustaitojen, tilannetajun ja analyyttisten
taitojen tulevan esiin arkityössä. Substanssin tunteminen, energisyys
ja innostuneisuus ovat myös tyypillisiä, aineistosta ilmeneviä dekaanien ominaisuuksia. Virallisesti määriteltyjen tehtävien ohella
dekaanit voivat omilla toimillaan joko hankkia lisää tai vähentää
valtaansa. Hankittu valta tarkoittaa vaikuttamismahdollisuutta eli
mahdollisuutta saada toiset toimimaan halunsa mukaan tai välttyä
tulemasta pakotetuksi tekemään jotakin. Ilmeisin tapa vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi on aineellisten voimavarojen hallinta.
Resurssien hankinta antaa dekaaneille selvästi paremmat vaikuttamismahdollisuudet kuin muunlaisen vallan hankinta. Rahastahan
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ja yleensäkin resursseista nyky-yliopistoissa nimenomaan on pulaa.
Resurssien hankinta tekee vaikutuksen myös rehtoriin. Voimavaroilla
on taipumus siirtyä niille, jotka suorittavat tehtävänsä tavalla, jota rehtorit pitävät erityisen hyvänä. Toki myös rehtorin tekemisiä seurattiin
tarkasti. Oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä rehtorin toimissa
pidettiin itsestäänselvyytenä.
Aineiston perusteella voi väittää, että hallinta dekaanien mainitsemine johtosääntöineen ja johtamisjärjestelmineen on vain ikään kuin
kalpea aavistus heidän todellisen valtansa kokonaisuudesta. Dekaanien
valta koostuu heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa resursseihin,
yhteisöllisestä johtamisesta, tiedeyhteisön toiminnan tuntemisesta,
arvojohtajuudesta, hallinnon pyörittämisestä ja rehtorin kumppanuudesta. Dekaanit ovat huomanneet, että pelkkä asemavalta ja toimivalta
eivät riitä tehokkaan ja innovatiivisen työyhteisön aikaansaamiseen. He
tarvitsevat johtamisessa onnistuakseen myös rehtorin taholta itseensä
kohdistuvaa luottamusta. Dekaanit ovat kokeneet, että todellisen
vallan tärkein elementti on molemminpuolinen luottamus. Ilman työyhteisönsä luottamusta organisaatiossa sekä alas- että ylöspäin heillä ei
ole valtaa. Dekaanien työssä paljastuu hallinnan ja todellisen vallan ero.
Hallintavalta ja asema eivät takaa vallan toteutumista. Valta ja hallinta
ovat eri asioita. Hallinta on hierarkkiseen organisaatioon rakennettu
piirre, jota ei ole tarkoituksenmukaista kyseenalaistaa. Se on myös
normeihin perustuvaa, ennakoitavaa ja julkista. Hallintaa edustaa esimerkiksi työnantajan laaja direktio-oikeus.
Aineiston perusteella voi päätellä, että dekaanit johtavat myös omaa
esimiestään. Rehtoreiden johtoryhmät ovat tähän oivallinen foorumi.
Dekaanit kertovat rehtorille mahdollisista nousevista ongelmista. Näin
vältytään pahemmilta ongelmilta. Dekaanit voivat varjella rehtorin julkikuvaa, säästää hänen aikaansa ja voimavarojaan sekä auttaa rehtorien
toimien läpinäkyvyyden ja eettisten arvojen ylläpitämisessä. Etenkin
yliopistoissa läpinäkyvyys on kaiken toiminnan edellytys. Rehtorit tarvitsevat riittävästi tietoa toimintansa perustaksi. Tässä dekaanit voivat
olla tukena. Totta puhuminen ei ole aina miellyttävää, joskin tarpeellista yhteistyön rakentamiseksi.
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6.5.4 Omanarvontuntoinen johtaja

Dekaanit olivat, kuten edellä on jo kerrottu, hyvin tyytyväisiä ensiksikin tiedeyhteisöönsä ja vuorovaikutukseensa tiedeyhteisön kanssa sekä
toisaalta yliopiston rehtorilta saamaansa tukeen. He kokivat asemansa
tiedeyhteisön johtamisessa merkittäväksi. Tietynlainen arvovaltaisuuden kokemus tuli haastatteluissa selvästi esille. Varsinkin keskinäisissä
suhteissaan sekä suhteessa yliopiston ylempään johtoon he kokivat
oman asemansa hyvin itsenäiseksi ja merkittäväksi. He kokivat myös
tehneensä parhaansa, onnistuneensa johtajana ja saaneensa työstään
hyvää palautetta monin eri tavoin.
”…koko tiedekunnan osalta, se tuo hyvän fiilingin kun tietää,
että koko laiva liikkuu hyvään suuntaan. Alussa kun talous oli
miinuksella ja näytti, että oliko pantu liian monta yhteen, tullut
kaatoluokka. Osoittautuikin päinvastaiseksi. Siitä on tullut palautetta. Rehtori ja hallitus on antanut palautetta, että on saatu asiat
hyvään suuntaan.” H2
”Mikä motivoi on, että mä koen onnistumista tässä työssä. Mä
koen, että mä oon oikeella paikallani ja mä oon saanu siihen rehtorin tuen. Mä luotan, että mä oon oikeessa suunnassa yliopistonkin
näkökulmasta. Mä oon saanu positiivisen viestin henkilöstöltä. [--] Tässä tehtävässä on korkea status. [---] Mua motivoi se, että mä
koen, että mä oon hyvä tässä.” H7
Dekaanien onnistumisen tunteen luovat hänen sosiaalisten suhteidensa onnistuminen, tavoitteiden saavuttaminen ja saatu hyvä palaute. Lisääntyvistä tuloksellisuuspaineista ja kontrollista huolimatta dekaanit
pääsääntöisesti nauttivat työstään, itsensä kehittämisestä ja sosiaalisista
suhteistaan työpaikalla. Onnistumisen tunnetta vahvistaa myös dekaanin tunne siitä, että alaiset toimivat aktiivisesti eivätkä ole pelkästään
johdon toimenpiteiden kohteena.
Dekaaneilla on korkea työmoraali ja vilpitön halu olla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä tiedeyhteisönsä johtajina. Ajassa ja mieluummin
vähän edellä pysyminen vaatii heiltä itseltään ja tietysti koko tiedeyhtei6 Tulokset | 249

söltä sinnikästä ponnistelua uusimman tiedon lähteille. Tutkimuksessa
ja opetuksessa tavoitellaan huippua.
”Kukaan ei ole korvaamaton. Sen takia ei kannata jatkaa. Sen
takia kannattaa jatkaa, että minullekin on kertynyt huomattava
kokemus tutkimustyöstä, huomattava kokemus opetuksesta ja nyt
jo melkoinen kokemus hallintotehtävistä. Tavallaan sen kertyneen
ammattitaidon käyttäminen, paitsi oppiaineen hyödyksi, tiedekunnan hyödyksi ja yliopiston hyödyksi. Ja tietenkin niiden ihmisten hyväksi, jotka toimii sitten näissä organisaatioissa, tutkimusryhmässä, oppiaineessa tiedekunnassa. Ehkä se olis se motivaattori.
Aikasemmin vahva motivaattori oli se, että pääsee uralla eteenpäin.
Mä koen, että mun ei enää tarvitse pyrkiä eteenpäin, Ylöspäin tai
ulospäin. Mun ei sillä tavalla tarvi näyttää kenellekään mitään
enää. Motivaation lähteet ovat tulleet sosiaalisemmiksi. Ne eivät
ole henkilökohtaisia motivaation lähteitä, vaan ehkä tällaisia
yhteisöllisiä motivaation lähteitä. Nuorempana joutuu puolustamaan omaa etuaan enemmän kuin yhteisön etua.” H9
Aineiston perusteella voi väittää, että dekaanit ovat hyvin päämäärätietoisia. He näkevät työnsä kannalta oleellisen ja mihin suuntaan
on mentävä. He kokevat työtään kohtaan intohimoa, joka on syvä
tunteisiin perustuva motiivi. Tämä on syttynyt rakkaudesta työhön
ja ihmisiin, jotka sitä tekevät, opiskelijoihin, jotka siitä hyötyvät sekä
itse yliopisto-instituutioon. Päämäärätietoisuus ja työhön sitoutuminen mahdollistavat rohkeuden, halun ottaa riskejä ja kohdata edessä
olevia vaikeuksia. Dekaanit eivät pelkää vaikeuksia, vaan ajattelevat
vaikeuksien olevan olennainen osa johtajan työtä. Dekaanit kokevat itsensä rehellisiksi, aidoiksi ja luottamuksen arvoisiksi. Edellä mainittuja
ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä ei voi teeskennellä, vaan ne liittyvät
syvään kutsumukseen, sitoutumiseen ja tunteeseen työn tekemisestä
täydestä sydämestä.
Pelkät vallan, luottamuksen, arvostuksen ja onnistumisen kokemukset eivät palkitse. Dekaanit kertoivat saavansa myös hyvää palkkaa
työstään. Ilmeisesti yliopistot haluavat olla houkutteleva mahdollisuus
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huippujohtajille, joten vallan ja aseman lisäksi on palkka haluttu nostaa
yritysten johtajien palkan tasolle. Hyvä palkka koetaan raskaan, mutta
useimmiten hyvin palkitsevan työn vastineeksi ja tunnustukseksi.
”Johtajalla on aika paljon valtaa, kyllä mä sitä arvostan. Valta
joka siihen asemaan liittyy on ihan hyvä asia. Mä saan ihan hyvää
palkkaa, se on hyvä asia. Mä mielestäni teen töitä sen eteen. Mä
arvostan hirveesti tätä työyhteisöä.” H5
”Vastikkeeksi saan hyvän palkan, ei se oo primääritekijä. Kyllä se
on se onnistumisen tunne, että tuntee osanneensa tehdä ne tehtävät
mitä kuuluu tehdä.” H6
”Ihan älyttömän hyvä palkka. Johtajan tehtävä halutaan tehdä
haluttavaksi ja kilpailukykyiseksi yhteiskunnan muun johtamistehtävien kanssa. Kerranki on hyvä palkka.” H7
”Toki voin pitää itseäni hyvinkin etuoikeutettuna. Mähän kuulun
tällaseen pienenevään hyvätuloisten hyvin koulutettujen, akateemisten valkoisten ihmisten ryhmään. Siinä suhteessa mulla ei ole
mitään valitettavaa. Sillain hyvä suhteuttaa asioita, vaikka tämä
on monesti henkisesti raskasta. Ne on kuitenkin tällaisia hoidettavissa olevia asioita. Maailma ei niihin kaadu eikä kukaan kuole.
Virheet eivät yleensä ole kovin fataaleja, nää on hoidettavissa.
Omat virheet voi tunnustaa ja jos on loukannu alaista, voi pyytää
anteeksi. On kysymys siitä kuinka ne ottaa ihon alle. Mä saan
koko ajan tehdä työtä, johon olen itse hakeutunut. Saan kouluttaa
tulevia työntekijöitä tähän maahan. Mulla on valtaa ja vaikutusvaltaa. Saan työssäni oivalluksen ja ilon hetkiä. Se ei ole rutiinia ja
puurtamista. Kyllä mä koko ajan saan myös tästä.” H8
Dekaanin tehtävä on määräaikainen, eikä tulevaisuus ollut yhdellekään
haastateltavalle selkeä. Nöyryys tämän asian edessä piti jalat maassa.
Heistä jokaisella oli valmius dekaanin tehtävästä luopumiseen. Usealla
paluu tieteentekijäksi houkutteli ja jopa kaihersi mieltä. Kuten edellä
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on jo useasti kerrottu, dekaanien psykologinen sopimus on ensisijaisesti substanssiin eli tieteentekemiseen sitoutunut. Tieteellisessä työssä
psykologinen sopimus on tyypillisesti transaktionaalinen, mille on
tyypillistä työn tulosten määrällinen mittaus esimerkiksi julkaisujen
muodossa. Työssä onnistuminen mitataan vertaisarvioinnilla, eivätkä
palkan maksajan tilastotiedot ole merkitsevä tekijä tieteentekijöille.
Substanssiin sitoudutaan yli organisaatiorajojen, jopa globaalisti.
Tämän vuoksi ei työnantajalla tai organisaatiolla ole niin suurta merkitystä, kunhan tiedeyhteisö ja sen suomat resurssit ovat olemassa ja
tieteentekijän käytettävissä.

6.6 Dekaani, tieteellisen työn suojelija ja mahdollistaja
Tämän tutkimuksen aineistosta nousi yhteensä 11 dekaanin kokemaa roolia, jotka analyysin edetessä yhdistyivät neljäksi keskeiseksi
rooliksi. Dekaanien kokemat roolit ilmentävät heidän psykologisia
sopimuksiaan yliopistoyhteisössä, tuovat esiin sopimuskumppanit ja
avaavat, mitkä seikat näissä psykologisissa sopimuksissa korostuvat.
Kaikkia rooleja yhdistäväksi tekijäksi muotoutui lopulta keskeisin
rooli, Tieteellisen työn suojelija ja mahdollistaja, mikä kuvaa dekaanin
asemaa yliopiston keskijohtajana oman tiedeyhteisönsä ja yliopiston
ylimmän johdon välissä. Kaikki analyysin tuloksena löytyneet roolit
ovat yhteydessä toisiinsa ja ilmentävät dekaanien työtä ja moni-ilmeisiä
psykologisia sopimuksia.
Aineistossa tuli selkeästi esiin dekaanien pohdinta itsestä, millaisiksi
johtajiksi he itsensä kokevat muiden ihmisten kautta. Käsitys itsestä
on vuorovaikutuksen perusta. Käsitys itsestä vaikuttaa siihen, millaisia
merkityksiä ihminen asioille antaa ja miten hän käyttäytyy ja toimii.
Meadin (1934) teorian mukaan ihmisen identiteetti koostuu kahdesta
minän osasta, ”tietoisesta minästä” ja ”minästä”, jotka ovat osa sosiaalista vuorovaikutusta. Tietoinen minä (engl. I) on subjektiminä, toisille
näkyvä, ihmisen omaa ajattelua ja toimintaa ohjaava taho, joka syntyy
yhteydestä toisiin. Esimerkiksi dekaani toimii ja on vuorovaikutuksessa
muiden kanssa sen perusteella, millaiset toisten toimijoiden asenteet
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ja näkemykset hänestä johtajana ovat ja miten vuorovaikutuksen
luonne esimerkiksi tiedeyhteisön henkilöstön, hallinnon edustajien ja
yliopiston johdon tahoilta määrittyy. Tämä vaikuttaa myös dekaanin
johtamisen toimintaedellytyksiin. Vastaavasti minä (engl. me) -puoli
kehittyy yhteisön odotuksista, ja se on samalla objektiminä, jota ajatellaan pohdittaessa omaa käyttäytymistä. Objektiminä sisältää muilta
tulevaa palautetta erilaisten eleiden, symbolien, ilmeiden ja sanojen
muodossa. ”Minä” sisältää dekaanin aiempia kokemuksia, jotka ovat
jo vuorovaikutuksen lopputuloksena muokkautuneet kiinteäksi osaksi
hänen käyttäytymistään toisten toimijoiden odotusten ja asenteiden
mukaisesti. Keskeisimmin objektiminään vaikuttavat ”merkitykselliset
toiset”, joiden avulla muodostuu käsitys siitä, mikä ylipäänsä on sopivaa
ja mielekästä. Tuota sisäistystä kuvataan käsitteellä yleistetty toinen.
Aiemmat kokemukset ovat muodostuneet vähitellen ja sisäistyneet
käsityksiksi dekaanista itsestään. Nämä kokemukset ohjaavat dekaanin
johtamiskäyttäytymistä ja vuorovaikutusta kompleksisessa toimintaympäristössä. (Mead 1934, 173–175; Stacey 2007, 299.)
Tämän tutkimuksen mukaan dekaanit jatkuvasti muokkaavat omaa
ajattelutapaansa ja vuorovaikutustaan yhteisönsä kanssa. Vastaavasti
muut yhteisön jäsenet muokkaavat dekaanin ajatusmaailmaa. Vakkala
(2012) toteaa psykologisten sopimusten rakentuvan ja uudistuvan
yksilön ja organisaation välisessä vuorovaikutuksessa. Havainnot ja
kokemukset vaikuttavat siihen, millaisia tulkintoja psykologisten sopimusten toimivuudesta ja kattavuudesta muodostuu. (Vakkala 2012,
103.)
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Kuvio 11 Dekaani - tieteellisen työn suojelija ja mahdollistaja.

Tämän tutkimuksen ydin, Tieteellisen työn suojelijan ja mahdollistajan
rooli, edellyttää Autonomisen keskijohtajan asemaa ja kumppanuutta
rehtorin kanssa. Rehtorit luottavat siihen, että dekaaneilla on paras käsitys siitä, miten tiedeyhteisöä tulee johtaa, mikä on kunkin tieteenalan
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tulevaisuus ja millaisin edellytyksin tulevaisuuteen katsotaan. Rehtorit
luottavat myös siihen, että dekaanit vievät rehtorin viestiä tulevaisuuden suuntaviivoista tiedeyhteisölle. Suhde yliopiston rehtoriin koettiin
luottamussuhteena, mikä on yksilöiden välisen vuorovaikutuksen ja
sosiaalisen kanssakäymisen tulos. Sosiaalisen todellisuuden ja esimiehen
ja alaisen välisen vuorovaikutussuhteen merkityksen vahvistavat esimerkiksi Dulac ym. (2008) ja Senior ym. (2016). Luottamus aikaansaa
sitoutunutta ja tehokasta toimintaa. Dekaanit kokevat luottamuksen
olevan työnsä tärkein perusta. Ilmeisesti rehtorit ymmärtävät tiedeyhteisön autonomisuuden välttämättömyyden, eikä tieteellistä työtä haluta
aliarvioida autoritaarisen johtamisen keinoin. Rehtorit ylläpitävät tieteen autonomiaa dekaanien johtajapositioiden autonomiaa tukemalla.
Mikäli dekaanin ja rehtorin välinen psykologinen sopimus on rikkoontunut ja dekaani kokee asiantilan kriittiseksi, riippuu eteenpäin
selviäminen pitkälti dekaanin ja hänen oman tiedeyhteisönsä psykologisen sopimuksen tilasta. Ristiriitatilanteessa rehtorin kanssa, mikäli
dekaanin ja tiedeyhteisön psykologiset sopimukset ovat kuitenkin
yhtenevät, jää rehtori sopimuspiirin ulkopuolelle ja dekaani tiedeyhteisöineen jatkaa toimintaansa rikkoutuneesta sopimuksesta huolimatta.
Dekaanit vetäytyvät tiedeyhteisöönsä ja pyrkivät näin korjaamaan
rikkoutunutta psykologista sopimustaan rehtoriin. Tiedeyhteisö toimii
eräänlaisena puskurina dekaania vahvistaen, jolloin välirikko rehtoriin
ei muodostu kohtalokkaaksi. Tätä rikkoontumista ei tarvitse erikseen
korjata, vaan kyse on mukautuvasta korjauksesta, mikä johtaa psykologisen sopimuksen muutokseen. (Ks. Bankins 2015.) Tässä on kysymys
myös akateemisen yhteisön autonomiasta ja itseorganisoitumisesta.
Itseorganisoitumisella tarkoitetaan toimijoiden kykyä ilman ulkoista ja
keskitettyä ohjausta synnyttää spontaania järjestystä ( Jalonen, Lindell,
Puustinen & Raisio 2013). Itseorganisoituminen perustuu toimijoiden
vuorovaikutukseen ja välitettyyn tietoon. Ihmisten välinen vuorovaikutus sopeuttaa toiminnan vallitseviin olosuhteisiin. Syntyy mukautuvaa johtajuutta, mikä ei pelkästään lisää työyhteisön voimavaroja, vaan
myös rohkaisee vastuullisuuden valuttamiseen organisaatiossa alaspäin,
innovatiivisuuden sytykkeen sekä mukautuvan ja herkän ympäristöön
suhtautumisen. Tämän ansiosta dekaanien taakka helpottuu ja heidän
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on mahdollista keskittyä esimerkiksi strategisiin mahdollisuuksiin ja
liittoutumien luomiseen. (Ks. Lichtenstein, Uhl-Bien, Marion, Seers
& Orton 2006, 8; Heifetz ym. 2009a, 68; Vartiainen ym. 2016, 248.)
Dekaanien keskinäinen vuorovaikutus uudessa johtamisjärjestelmässä korostuu. Heidän on myös oltava entistä valppaampina
vuorovaikutuksessaan rehtorin kanssa, jotta he kykenisivät saamaan
riittävästi tietoa meneillään olevista ja tulevista hankkeista sekä asioista,
jotka koskevat dekaanin omaa tiedeyhteisöä ja häntä itseään henkilökohtaisesti. Tällaisessa tilanteessa päätöksentekijöiden tarkoitusperät
ja ääneen lausumattomat motiivit nousevat merkityksellisiksi. Psykologisen sopimuksen tila rehtorin kanssa on dekaaneille merkittävä johtamistyön onnistumisen edellytys. Koska yliopistojen sisällä on myös
tiedekuntien välistä, sisäistä kilpailua resursseista ja muista toimintaedellytyksistä, korostuvat rehtorin johtoryhmätyöskentely ja dekaanin
suhde rehtoriin. Tiedekuntien intressit rehtorin suuntaan voivat olla
tilanteesta riippuen joko samansuuntaiset tai keskenään ristiriitaiset.
Psykologisen sopimuksen tila korostuu hyvin monenlaisten intressien,
tavoitteiden ja vuorovaikutuksen myötä. Rehtori voi joko rajoittaa tai
vaikuttaa myönteisesti kunkin dekaanin suunnitelmiin, toiveisiin ja
hankkeisiin. Dekaanien ja rehtorin johtoryhmätyöskentely luo mahdollisuuksia mukautuvaan johtamiseen. Itse kunkin dekaanin mukautumisedellytykset kasvavat vuorovaikutuksen myötä. Johtoryhmä ei
yksin pysty löytämään parhaita ratkaisuja, vaan uudenlainen johtajuus
voisi synnyttää jaettua johtajuutta, mukautumista, innovatiivisuutta ja
vastuunkantoa niin dekaaneissa kuin syvemmällä yliopistoyhteisöissä.
(Ks. Heifetz ym. 2009a, 68.)
Tieteellisen työn suojelijan ja mahdollistajan rooli syntyy myös
Velvollisuudentuntoisen hallinnon pyörittäjän roolin kautta. Dekaani
pitää huolen siitä, että tiedeyhteisössä säilyvät sopu ja työrauha ja että
työaika voidaan käyttää, niin kattavasti kuin mahdollista, tulokselliseen tieteentekemiseen. Yliopiston hallintoon dekaanien psykologinen
sopimus ei näyttäytynyt vahvana. Tiedeyhteisöä pikemminkin suojeltiin hallinnolta ja hallinnollisilta velvoitteilta niin pitkälle kuin mahdollista. Yliopiston hallinto jätettiin tietoisesti, tilanteen sen salliessa,
johtamisketjun ulkopuolelle.
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Hallinnollisessa johtamisessa ja tiedeyhteisöjen johtamisessa on
aineiston perusteella epäselvyyttä ja ristiriitaa. Dekaanit näyttävät asettuneen tiedeyhteisöjen johtamislinjaan ja jättävän tuloksellisuuteen
ja mittaamiseen perustuvan hallinnollisen johtamisen vähemmälle
huomiolle. Aineiston perusteella dekaanien yläpuolella on ainoastaan
rehtori. Tämä järjestely mahdollistaa dekaanien keskittymisen tieteellisen työn eteenpäin viemiseen, yhteiskunta- ja elinkeinoelämään
suuntautuvien suhteiden hoitamiseen sekä näiden suhteiden kautta
tieteellisen työn tukemiseen niille aloille, joita myös ulkopuoliset tahot yliopistolta odottavat. Tällä järjestelyllä on myös kääntöpuolensa:
eriytyvätkö tässä kohtaa hallinnollinen ohjaus ja tieteellisen työn
mahdollistaminen niin, että hallinto jää dekaanin ja tiedeyhteisön
näkökulmasta ulkopuoliseksi vaikuttajaksi dekaanien ja rehtorin
muodostamassa johtamisketjussa? Tulos on yhdenmukainen Grintin
(2005) ja Vartiaisen (2016) esittämän kanssa: Yliopistoyhteisöissä hallinnon ymmärretään edustavan tiukkaa yliopistotyön kontrollointia ja
pyrkivän ratkaisemaan ongelmat lineaarisella, yhdenmukaisella tavalla.
Ongelmat ratkaistaan hallinnon johtamistapojen näkökulmasta, ei käsilä olevan ongelman näkökulmasta. (Ks. Grint 2005, 1492; Vartiainen
ym.2016, 247.) Davisin ym. (2016) mukaan manageriaalistisesti johdetuissa yliopistoissa on uhkana liiallinen byrokratia, mikä näyttäytyy
keskijohdon vetäytymisenä, kollegiaalisuuden vähenemisenä, kontrollointina innovatiivisuuden kustannuksella ja korostettuna strategian
ylistyksenä, mikä lopulta rapauttaa strategian toteuttamista. Kaikkien
yliopiston johtajien tulisi luopua ylhäältä alas johtamisesta ja osallistaa
alempaa johtoa strategian laadintaan, jotta alempi johto sisäistäisi ja
voisi aidosti edistää strategian toteuttamista. Yliopistojen keskijohtajien asemaa tulisi myös vahvistaa. (Davis ym. 2016.)
Yliopistokulttuurin ylläpitäjällä on vahva vaikutus Tieteellisen työn
suojelijan ja mahdollistajan roolin syntymiseen. Tässä roolissa dekaani
saa toteuttaa itseään, jatkaa edes jossain määrin tieteellistä työtään ja
kasvattaa jälkipolvea tieteelliseen työhön. Yliopistokulttuurin ylläpitäminen on dekaaneille elämäntehtävä, jota he kaikin käytettävissä olevin
keinoin toteuttavat. Yliopistojen dekaanien psykologiset sopimukset
on tämän tutkimuksen mukaan vahvasti solmittu tieteellisen työn
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tekemiseen, eivät niinkään yliopistotyönantajaan. Tiedeyhteisöissä on
keskeistä osaamisen jatkuva päivittäminen. Viime vuosina on tutkimus
ja siihen kytkeytyvä yliopistokoulutus nähty Suomen taloudellisen
kilpailukyvyn mahdollistajina. Dekaanien psykologiset sopimukset
yliopisto-instituutioon ja tieteentekemiseen uusiutuvat ja lujittuvat
heidän opiskelu- ja työuransa myötä ilmentäen psykologisen sopimuksen relationaalisuutta. Kiinnittyminen yliopistoon instituutiona on
määrätietoisen tieteellisen urakehityksen tulosta. Tieteellisellä uralla
menestyminen on palkittu dekaanin asemalla.
Yksi yliopisto organisaationa sisältää useita eri organisaatiokulttuureita, mikä vaikuttaa yliopiston sisäisten ryhmien toimintaan. Yliopistoissa on havaittavissa hallintokulttuuri, ja tiedeyhteisössä vaalitaan
oman tieteenalan kulttuuria, jonka henkilöstöllä on aivan erilaiset
kompetenssit, johtamis- ja käyttäytymistavat kuin hallinnollisessa kulttuurissa. Tiedeyhteisön henkilöstö ei ole kuuliainen organisaatiorajoille, vaan sitoutuu tieteenalaan. Kulttuurin rajat eivät ole samat kuin
organisaation rajat, vaan sama organisaatiokulttuuri voi koskea vain
tiettyä osaa yliopistosta. Mikäli hallinnollinen kulttuuri ei hyväksy monimuotoisuutta, vaan pyrkii tarkasti säätelemään yliopiston käytäntöjä
ja toimintatapoja, aiheutuu siitä ongelmia akateemisen yhteisön vuorovaikutukseen ja arkityöhön. (Ks. Martin 2002, 318–320.) Vastaavan
kaltaista erilaisten logiikoiden jännitteisyyttä on havaittavissa akateemisen työn määrittelyssä ja oikeutuksessa. Perinteinen akateemisen
työn oikeutus perustuu vertaisarvioituihin julkaisuihin ja tutkimushankkeisiin, ja samalla sen tulee sopeutua yliopiston hallinnolliseen ja
byrokraattiseen logiikkaan, jossa mitataan pääasiallisesti määrää. Logiikat ovat päällekkäisiä ja osin ristiriitaisia. Akateemista professiota vaaditaan noudattamaan yliopiston sisäisiä prosesseja ja rakenteita samalla,
kun sen on löydettävä välttämätön rahoitus tutkimustyöhön yliopiston
ulkopuolelta kansallisista ja eurooppalaisista ohjelmista. (Ks. Fumasoli
ym. 2015, 203–204.)
Tieteellisen työn suojelijan rooli syntyy myös Mahdollistajan roolin
kautta. Dekaanit ikään kuin peilaavat itseään tiedeyhteisönsä peilistä
pyrkien vaikuttamaan mielipideilmastoon, luottamuksellisen työilmapiirin syntymiseen sekä johtamistyylillään synnyttämään käsityksen
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osallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja dekaanien palvelevasta johtajan
roolista. Keskinäinen luottamus on työn onnistumisen ydinkysymys.
Yhteisten tavoitteiden luominen vuorovaikutuksen avulla rakentaa
dekaanien psykologisia sopimuksia sekä rehtoriin että alaisiin, tiedeyhteisöön päin. Tutkimuksessa ilmeni dekaanien vahvimman psykologisen sopimuksen olevan tieteentekemiseen ja sen myötä organisaatiossa
alaspäin, omaan tiedeyhteisöön. Dekaanit kokivat vahvimmaksi velvollisuudekseen tieteen eteenpäin viemisen, ja siihen heillä on parhaat
mahdollisuudet yhteistyössä oman tiedeyhteisönsä kanssa. Dekaanit tavoittelevat tietoisesti uskottavan ja aidon johtajan mainetta ja ihmisten
johtamistaitoa. He toimivat tiiviissä yhteistyössä oman tiedeyhteisönsä
kanssa ja pystyvät näin tulkitsemaan työntekijöidensä sanattomiakin
viestejä. Dekaanit toivovat molemminpuolisen ymmärryksen luovan
työntekijöissä osallistumisen ja sitoutumisen tunteen, ryhmäidentiteetin. Tarpeet ja tavoitteet muotoutuvat yhteisiksi, mikä on keskeistä
kestävien psykologisten sopimusten luomisessa sekä yliopiston tehokkuuden kannalta. Yhteiset tavoitteet luovat alaisille tunteen itsemääräämisoikeudesta, mikä voimaannuttaa alaisia ja luo heille hallinnan
tunteen omasta kohtalostaan. Auttamalla ihmisiä uskomaan itseensä,
havaitsemalla heidän tarpeensa ja toiveensa ja pyrkimällä kaikin tavoin
täyttämään ne dekaanit pystyvät innostamaan yhteisöään luovuuteen
ja saavuttamaan tavoitteensa. Lichtenstein ja Plowman (2009) sekä
Vartiainen ym. (2016) vahvistavat itseorganisoitumisen ja emergenssin
merkityksen: Itseorganisoituminen ja emergenssi vahvistavat luovuutta
ja spontaania toimintaa. Kokeilut ja yhdessä tekeminen ovat toivottuja
työskentelytapoja. Dekaani voi luottaa siihen, että työyhteisö käyttää
omaa ammattitaitoaan yhteiseksi hyväksi. Kompleksisuusjohtajuus
siirtää vastuuta organisaation eri tasoille ja vähentää muodollisessa asemassa olevien johtajien hallintaan ja kontrollointiin liittyviä paineita.
(Ks. Lichtenstein & Plowman 2009; Vartiainen ym. 2016, 249, 261.)
Tässä tutkimuksessa kompleksisuudella viitataan akateemiseen johtamisympäristöön ilmaantuneeseen kompleksisuuteen, yllätyksellisyyteen ja nopean muutoksen piirteisiin, joilla konkretisoituessaan voi olla
isojakin vaikutuksia. Kompleksisuus koostuu monista toisiinsa liittyvistä elementeistä, joiden väliset vuorovaikutussuhteet voivat synnyttää
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yllätyksiä. Kompleksisuus on yhteistyöhön osallistuvien toimijoiden
arkea ja yhteistyön perusominaisuus. (Ks. Jalonen 2007; 2013; Ståhle
2004.).
Dekaanit eivät vetoa tai halua käyttää formaalia auktoriteettiaan,
vaan mieluummin käyttävät informaaleja keinoja osoittaakseen olevansa luottamuksen arvoisia. Informaali auktoriteetti ilmenee yhteisöllisyytenä, luottamuksen kokemuksena, joka rakentuu yhteisöllisten
arvojen ja taitojen varaan. Johtaminen ei ole asema, vaan vuorovaikutussuhde ja ihmisten johtamisen tekoja, leadershipiä. (Ks. Heifetz,
Grashow & Linsky 2009a, 68; Heifetz, Grashow & Linsky 2009b, 22–
24; Laitinen 2016, 157–158.) Kompleksinen mukautuva johtajuus on
usein riippumatonta virallisista hierarkioista ja rakenteista. Johtaminen
on autonomista ja usein jopa päinvastaista johtamisrakenteille, koska
johtamiseen ilmaantuu yllättäviä tekijöitä ja itseorganisoitumista.
Johtamisesta muotoutuu mukautumista vaativaa leadershipia, ei virallisen managerin hoitamaa. Johtaminen syntyy alaisten kautta, eivätkä
kummatkaan osapuolet usein koe johtamista johtamisena. Johtaminen
ei näyttäydy aseman tai henkilön kautta, vaan tekojen ja tulosten ja se
on jaettua, osallistavaa johtajuutta. (Ks. Schneider & Somers 2006,
356.) Jaettu johtaminen on mahdollistavaa, jolloin johtajuuden tehtävänä on edistää ja suojella dynaamista vuorovaikutusta, keskinäistä
riippuvuutta, erilaisuutta ja mukautuvaa ilmapiiriä, jotka edistävät
yhteisön luovuutta. Mikäli mukautuvuuden synnyttämää luovuutta
ei saada mukaan hallinnollisiin toimintamalleihin, saatetaan syntynyt
innovatiivinen ja mukautuva kapasiteetti menettää. Mahdollistavan
johtajuuden tehtävänä on toimia rajapintana, joka auttaa innovaatioiden, rakenteiden ja toimintatapojen yhdistämistä. (Ks. Uhl-Bien &
Marion 2009, 643.) Beckman (2017) suosittelee jaetun johtajuuden
käyttöönottoa akateemisissa yhteisöissä.
Yhteistyön keinoja ja mahdollisuuksia ei ole toistaiseksi havaittu
riittävässä määrin tuloksellisen yliopistotyön aikaansaamiseksi. Kyse on
vuorovaikutuksen todellisuudesta, jossa dekaanit omalta osaltaan pyrkivät tekemään parhaansa ja kehittymään. On myös ristiriitoja, keskinäistä kilpailua ja eri toimijoiden asemien ja vaikutusmahdollisuuksien
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suhteessa keskenään riippuvuuksien määrittyessä toimijoiden välisessä
vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusta ohjaavat yliopiston sääntöjen
ja normien lisäksi, ja jopa niitä syvällisemmin, kaikki ymmärrys, jaetut merkitykset ja kunkin toimijan päämäärät, tavoitteet, käsitykset
yliopistosta, sen toiminnasta ja johtamisesta. Lisäksi vuorovaikutusta
ohjaavat kunkin toimijan oma yksilöllinen todellisuus, kokemukset,
ymmärrys ja niiden pohjalta luodut merkitykset. Tutkimustuloksissa
on yhtäläisyyttä Raision ym. (2015) tutkimustuloksiin, joiden mukaan
organisatorinen hierarkia ylläpitää hierarkkista ajattelua, vaikka käsillä
oleva ongelma olisikin luonteeltaan horisontaalinen. Ihmisten käyttäytymistavat ovat näin osa ongelmaa. (Ks. Raisio & Lundström 2015,
5.) Yliopistojen hallinnollisessa johtamisessa tavoitellaan sääntöjen
noudattamista, hierarkiaa ja lainmukaisuutta. Dekaanien näkökulmasta johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä tulisi tiedolla
johtaminen valjastaa palvelemaan yliopiston kykyä oppia ja kehittää
toimintaansa. Johtamisen tulisi olla harkittua ja jatkuvasti kehittyvää
sekä perustua tietoon, vuorovaikutukseen sekä sosiaalisten kontekstien
arvostukseen ja ymmärrykseen. Tietotoiminta muodostuisi keskeiseksi
osaksi arkea; se kytkeytyisi osaamisen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja vastuun jakamiseen. Tarvitaan myös kykyä sietää epävarmuutta,
jatkuvasti muuttuvia tietoja ja ilkeitä, ennakoimattomia ongelmia. (Ks.
Vakkala & Palo 2016, 208–210.)
Tämän tutkimuksen tulokset sivuavat Jonesin ym. (2014) akateemisen yhteisön johtamisen tutkimusta. He tunnistavat akateemisen yhteisön johtamisessa kaksi toimintakenttää: ensimmäinen on akateemisen
johtamisen toimintakenttä, jossa keskitytään tutkimukseen ja opetukseen jaetun johtajuuden (distributed leadership) käytännöin, toinen on
hallinnollisen johtamisen (administrative management) toimintakenttä, jossa keskitytään strategiaan ja tuloksellisuuteen manageriaalisen
johtamisen keinoin. Jones ym. esittävät näille toimintakentille lisäksi
yhteistä, toisilleen osittain päällekkäistä, kolmatta toimintakenttää,
monimuotoista johtajuutta (blended leadership), joka mahdollistaisi
yhteistyön sopivien ja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. ( Jones, Harvey & Lefoe 2014.) Edellä kerrottuun nojautuen dekaani Tieteellisen
työn suojelijana ja mahdollistajana toimii monimuotoista johtajuutta
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toteuttavana, erilaisia intressejä yhdistävänä johtajana. Jones ja Harwey
(2017) kehittivät myöhemmin prosessimallin, jonka avulla akateemisissa yhteisöissä muutosta voidaan viedä eteenpäin.
Yliopiston sidosryhmillä on joko välillisesti tai välittömästi vaikutuksensa dekaanin toimintakenttään. Yliopiston ylemmän johdon, hallinnon, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien parissa ilmenee useita sekä näkyviä että näkymättömissä olevia odotuksia,
intressejä ja pyrkimyksiä. Empiirinen aineisto osoittaa, että dekaanin
todellinen asema ja toimintaedellytykset määrittyvät juuri noiden vaikuttajien ja olosuhteiden kautta. Menestyksen edellytykset hahmottuvat yllättäviin tilanteisiin sopeutumisen avulla. Yliopistoissa on käytävä
keskustelua esiin nousseista uusista sopeutumista vaativista tekijöistä.
On otettava vastaan palautetta ja viimein sen avulla tehtävä valintoja,
hylättävä epäkelvot menettelyt ja strategiat sekä lopulta seurattava
toimivia. Löydettyjä selviytymistapoja toistamalla muodostuvat uudet
säännöt ja toimintamallit itseorganisoitumisen kautta. Dekaanien
oleellisin johtamiskompetenssi on mahdollistaminen, mukautuvien,
verkostomaisten ja yhteisöllisten olosuhteiden luominen työyhteisölleen kompleksisiin haasteisiin vastaamiseksi. Pelkästään yksilöllinen,
inhimillinen pääoma ei ole merkityksellistä, vaan sosiaalisen pääoman
merkitys johtamisessa korostuu. (Ks. Arena & Uhl-Bien 2016, 25.)
Dekaanien psykologiset sopimukset yliopistoon työnantajana ovat
transaktionaalisia, mikä ilmenee tuloksellisuuden korostumisena ja
sopimuksen määräaikaisuutena. Tämä oli dekaaneille selvää ja hyväksyttyä. Paluu aktiiviseksi tieteentekijäksi houkutteli. Määräaikaisuus
mahdollistaa syrjään vetäytymisen tai syrjään siirtämisen tilanteiden
niin vaatiessa. Toki dekaanikaudet voivat toistua tai seurata toisiaan.
Määräaikaisuus pitää yllä mahdollisuutta palata tieteentekijäksi. Mikäli dekaani itse katsoo olevansa arvokkaampi tieteenalalleen ilman
dekaanin taakkaa tai kun olosuhteet muuten vaativat, on syrjään vetäytyminen mahdollista. Niistä verkostoista, joita he tieteentekijöinä
ovat jo luoneet, ei ole helppoa luopua. On vaikeaa jättää suurella työllä
rakennettu tutkimustyö verkostoineen, ja siihen saattaa olla vaikea palata vaikkapa neljän dekaanivuoden jälkeen. On myös mahdollista, että
dekaanien lyhyet kaudet suojelevat tieteen autonomiaa ja eri oppiainei262 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

den edustajien tasapuolisia mahdollisuuksia pyrkiä valtaan. Dekaanikausien lyhytaikaisuus ei takaa pitkäkestoista strategista kehittämistä,
mutta estää henkilökohtaisten valtakeskittymien muodostumisen.
Toisaalta antaako dekaanikauden lyhytaikaisuus mahdollisuuden yliopistojen ikääntyville professoreille vetäytyä tutkijanuralta arvokkaasti
ja kunniallisesti dekaanina?
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7 Johtopäätökset ja pohdinta

Tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää millä tavalla akateemisen keskijohtajan professiossa psykologiset sopimukset ilmenevät.
Tutkimuksessa on tarkasteltu suomalaisen akateemisen keskijohdon
kokemusten näkökulmasta yliopistojen johtamista sekä pyritty vahvistamaan akateemiseen johtamiseen soveltuvaa psykologisia sopimuksia
koskevaa tieteellistä ja tutkimuksellista keskustelua Tutkimuksessa on
empiirisen aineiston pohjalta, straussilaisen grounded teorian periaattein, rakennettu yliopistojen keskijohtajien psykologisia sopimuksia
määrittelevä substantiivinen teoria. Tutkimuksen tarkoituksena on
ollut myös psykologisten sopimusten käsitteen avulla hahmottamalla
ja analysoimalla tuoda uutta näkökulmaa yliopistojohtamisesta käytävään keskusteluun. Tutkimuksessa on pyritty lisäämään ymmärrystä
yliopiston keskijohtajien työstä sekä johtamisen ja muutoksen hallinnan edellytyksistä akateemisissa yhteisöissä. Tutkimuksen tärkeyttä
voidaan perustella erityisesti sillä, että aiempaa, puhtaasti yliopiston
keskijohdon näkökulmaa tarkastelevaa johtamistutkimusta ei juuri ole.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu hallintotieteelliseen
psykologisesti painottuneeseen henkilöstöjohtamiseen. Hallintotieteellistä henkilöstöjohtamista edustavat psykologisten sopimusten
ja keskijohdon teoriat sekä akateemisen profession teoria. Näiden
teorioiden yhdistäminen osoittautui hyödylliseksi tavaksi tarkastella
psykologisia sopimuksia yliopistojen keskijohtajien työssä. Yksittäinen
tieteenteoria ei olisi kyennyt vastaamaan tutkimukselle asetettuun
kysymykseen.
Empirian ja teorian vuorovaikutuksessa rakennettu yliopistojen
keskijohtajien psykologisia sopimuksia määrittelevä viitekehys osoittaa
merkittävimmät yliopistojen akateemisten keskijohtajien roolit, niiden
välisen vuorovaikutuksen ja kontekstin, jossa johtaminen tapahtuu.
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Viitekehys toimii analyyttisena työkaluna, auttaa määrittämään keskijohtajien rooleja muuttuvassa akateemisessa yliopistotyössä sekä auttaa
sovittamaan yhteen yliopistotyössä esiintyviä kompleksisia toimintaympäristön ilmiöitä ja toimijoita. Kompleksisuus ei ole voinut olla
vaikuttamatta yliopisto-organisaation toimijoiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja johtamisen toimintakenttään.
Tutkimuskysymykseen, millä tavalla akateemisen keskijohtajan professiossa psykologiset sopimukset ilmenevät, on vastattu kuvaamalla
tulosluvussa dekaanien psykologisia sopimuksia. Ihmisten yksilöllisten,
omien kokemusten esiin tuominen on oleellista psykologisten sopimusten tutkimuksessa. Tutkimuksessa nähdään, että yksilöiden kokemusten kautta muodostuu kuva heidän psykologisista sopimuksistaan.
Niille annettujen merkitysten myötä rakentuu kokonaiskuva yliopistojen dekaanien työstä ja tiedeyhteisöjen johtamisen edellytyksistä. Tutkimuksen avulla on tuotu esiin dekaanien odotukset, velvollisuudet,
arvostukset ja mihin he työssään sitoutuvat.

7.1 Dekaani akateemisena johtajana
Yksi tutkimuksen merkittävimmistä kysymyksistä on ollut dekaanin
keskeisimmäksi kokeman roolin pohdinta, mikä heijastuu psykologisten sopimusten ja akateemisen profession väliseen suhteeseen. Tämän
tutkimuksen ydin, Tieteellisen työn suojelijan ja mahdollistajan rooli,
syntyy dekaanien omasta, pitkäkestoisesta ja intohimoisesta tieteentekijän roolista, mistä he eivät halua luopua edes korkean johtaja-aseman myötä. Yliopistossa tutkimus on organisaation ydintoimintaa,
jota dekaanit haluavat suojella ja mahdollistaa. Dekaanien roolit
ilmentävät dekaanin kokemuksia keskijohtajana, mikä asema ilmenee
hyvin kompleksisena. Kaikki dekaanien kokemat roolit perustuvat
syvälliseen akateemisen profession ajattelutapaan ja sen toteuttamiseen
yliopistotyössä. Dekaanien psykologisten sopimusten näkökulmasta
johtamisen ydin on tieteelliseen työhön liittyvien toimintaedellytysten
luomista, tiedeyhteisön suojelemista ja palvelemista. Kun dekaanit
toteuttavat tuota tehtävää, he oikeuttavat olemassaolonsa yliopiston
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keskijohtajina. Todellinen yliopistotyön johtaminen määrittyy lopulta
nimenomaan tiedeyhteisön työn johtamisen ja hallinnollisen työn johtamisen vuorovaikutuksen kautta. Entä voiko psykologinen sopimus
tieteentekemiseen rikkoontua? Tiede kohtelee dekaaneita hyvin, uhkat
tulevat pääasiassa ulkopuolelta ja tieteellisestä työstä luopuminen on
vapaaehtoinen, vähitellen itse toteutettava valinta. Se ei ole verrattavissa esimerkiksi yliopisto-työnantajan psykologisen sopimuksen rikkomisesta johtuvaan irtisanoutumiseen.
Aineistossa nousivat selkeästi esiin myös dekaanien kokemukset
henkilöstöjohtamisesta sekä tieteellisen tutkimusorganisaation työn
edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen liittyvästä strategisesta johtamisesta painottuen rakenteellisiin, infrastruktuuri- ja resurssikysymyksiin. Tieteellisen työn globaali luonne ja verkostot oman yliopiston
ulkopuolella olivat dekaaneille luonnollinen ja tärkeä osa johtajuutta.
Oman tiedeyhteisön strateginen johtaminen oli jokaisella dekaanilla
kirkkaana mielessä. Strategiset tavoitteet oli määritelty yliopiston johdossa, eikä aineistosta käy selkeästi ilmi strategian syntytapa, olivatko
dekaanit päässeet osallistumaan strategiatyöhön vai toteuttivatko he
strategiaa ylhäältä annettuna.
Akateemisen keskijohtajan rooli näyttäytyy tässä tutkimuksessa erityisenä. Tiedeyhteisön jäsenyys tuo dekaanien keskijohtajan asemaan
erityisen sävyn verrattuna muiden organisaatioiden keskijohtajiin.
Dekaanien tieteentekemiseen solmitut psykologiset sopimukset määrittävät heidän tapaansa ajatella ja toimia arkityössä, sillä omaa identiteettiään ei voi vaihtaa. Yliopistojen sisällä yliopistolain edellyttämät
uudet johtamisideologiat ovat muuttaneet johtamiskäytäntöjä manageriaalisempaan suuntaan sekä johtamisrakenteiden että johtamispositioiden näkökulmasta. Tiedeyhteisöjen mahdollisuuksia osallistua
johtamisen eri foorumeille on myös vähennetty. Elämme parhaillaan
keskellä yliopistolaitoksen suurta muutosta, ja muutosten eteenpäin
viemiseen liittyy kompleksisuutta, joka on usein peräisin rakenteiden
ja yhteistyömallien muuttumisesta. Tasapainoilu hallinnollisen johtamisen ja oman tieteentekijän identiteetin välillä on haasteellista;
akateemisen johtajuuden koetaan olevan ikään kuin turbulenssissa toimintaympäristön kompleksisuuden vuoksi. Yliopistoissa vallitsee eri266 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

laisten intressien ristivetoa, mistä johtuen Tieteellisen työn suojelijan
ja mahdollistajan roolin ja tieteentekijöiden psykologisten sopimusten
huomioiminen on hyvin haasteellista. Tämän ajan ja tulevaisuuden
yliopistoissa syntyy kompleksisuuden kautta sekä positiivisia että
negatiivisia vaatimuksia keskijohtajien psykologisten sopimusten huomioimiselle. Kompleksinen toimintatodellisuus on kyettävä ottamaan
haltuun entistä tehokkaammin.
Dekaanien psykologisten sopimusten keskeisin viitekehys on puhua
humboldtilaisen yliopistomallin viitekehyksessä, joka korostaa tieteellisen yliopiston ajatusta. Humboldtilainen yliopistomalli näyttäisi edelleen elävän vahvasti dekaanien psykologisissa sopimuksissa. Kyseessä
on sivistysyliopiston aate, joka merkitsee riippumatonta, ulkoisista intresseistä vapaata tiedeyhteisöä. Dekaanit näyttävät pitävän ensisijaisen
tärkeänä tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen vapautta sekä näiden
erottamatonta yhteenkuulumista. Tätä yliopistokulttuuria, tai humboldtilaista yliopistoaatetta, dekaanit pyrkivät edistämään ja puolustamaan osallistumalla tutkijankasvatukseen ja järjestämällä edellytyksiä
nuoremman polven menestymiselle. Dekaanien tavoitteena näyttää
olevan kriittisesti ajattelevien, itsenäisten tutkijoiden kasvattaminen.
Aiemmissa psykologisten sopimusten tutkimuksissa on keskitytty
etupäässä sopimusten kestoon ja rikkoutumiseen liittyviin ilmiöihin.
Tässä tutkimuksessa korostui yksilöllisten arvojen merkitys psykologisille sopimuksille. Tutkimus vahvistaa yksilöllisten arvojen määrittävän psykologisten sopimusten keskeisimmän sisällön, minkä vuoksi
psykologisia sopimuksia tulee vahvemmin hyödyntää johtamistyössä.
Ihmiset käyttäytyvät ja sitoutuvat arvoperusteisesti, mikä on syytä huomioida johtamisessa. Myös Laitinen (2016), Uhl-Bien ym. (2009),
Marion (2009) ja Yukl ym. (2010) vahvistavat arvojen merkityksen
johtamistyössä: Toimintaympäristöstään saamansa odotukset ja velvoitteet johtajat sopeuttavat heistä itsestään kumpuaviin arvoihin,
käyttäytymisen ja toiminnan tapoihin. Kaikki toimintaympäristön ja
yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat johtajan työhön ilmentäen työn
kompleksisuutta. Tässä tilanteessa perinteinen johtamisajattelu ei enää
riitä, vaan johtamisen tulee olla vuorovaikutteista ja joustavaa. (Ks. Laitinen 2016, 152; Uhl-Bien & Marion 2009; Yukl & Mahsud 2010, 81.)
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Näyttää siltä, että yliopistoissa toteutettava, erilaisiin mittaamisiin
perustuva tehokkuuden tavoittelu ei saa dekaanien varauksetonta
hyväksyntää. Dekaanien psykologiset sopimukset ovat syvästi kytkeytyneet tiedeyhteisön sosiaaliseen maailmaan ja vuorovaikutuksen
laatuun yliopistoyhteisössä. Mittaamisten sijaan dekaanit mieluummin
kehittäisivät yliopistojen tehokkuutta yhteistyön ja vuorovaikutuksen
mahdollisuuksia edistämällä. Strategiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa
inhimillisen johtamisen keinoin, vähemmillä mittareilla. Yliopistoissa
kaivattaisiin suhdeperustaista organisaatiokulttuuria, jossa sitoutuneet
ja tyytyväiset työntekijät saavat aikaan tulokset. Yhteiset säännöt ja
käyttäytymistavat ylläpitäisivät avointa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja
osallisuutta. Organisaatio panostaisi ihmisiin luoden inhimillisen työympäristön, joka olisi joustava ja voimaannuttava. Edellä kuvattu tulos
on yhdenmukainen Virranniemen (2015a) kuvaaman tutkimusyhteisön ideaalin kulttuurin kanssa. Myös riskejä ottava kulttuuri kuuluu
oleellisesti tieteentekemiseen. Siinä uskotaan uusien ideoiden johtavan
uusien markkinoiden, asiakkaiden ja mahdollisuuksien saavuttamiseen
ja sitä kautta tulokselliseen toimintaan ja innovatiivisuuden lisääntymiseen. (Virranniemi 2015a.) Tiedeyhteisön merkityksen yliopistoja
ohjaavana voimana tuo esiin myös Clark (1983) korkeakoulujen ohjauskolmiossaan. Akateemisissa yhteisöissä korostuvat akateemisen
vapauden tavoittelu ja yliopistojen autonomiapyrkimys suhteessa valtioon ja ulkopuolisiin ryhmiin. Korkea professionaalinen kompetenssi
aikaansaa korkean laadun, joten ulkopuolisten tahojen suorittamat ja
velvoittamat mittaamiset koetaan turhiksi, häiritseviksi ja liikaa työaikaa vaativiksi.
Onko kaikilla yliopistojen johtajilla hallussaan psykologisten sopimusten ymmärrys ja sen mahdollisesti puuttuessa ihmislähtöinen,
psykologisten sopimusten mentävä aukko? Onko tieteellisen työn
mahdollistaminen ja suojelu näissä olosuhteissa yleensä mahdollista?
Toimintaympäristö tuo jatkuvasti mittavia haasteita yliopistotyöhön.
Tämän tutkimuksen aineistoon tukeutuen yliopistojen johtamisen
tulisi yliopiston ulkopuolisen ohjauksen näkökulmasta perustua markkinakulttuuriin, jossa toiminnan tuloksellisuus korostuu. Yliopistojen
sisällä on puolestaan nähtävissä hierarkioihin tukeutuva johtamiskult268 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

tuuri, jossa formaalien rakenteiden, sääntöjen ja prosessien nähdään
takaavan tehokkaan, yhteneväisen ja tuloksellisen toiminnan. Edellä
kuvatut tietokulttuurit eivät ole tiedeyhteisöjen hyväksymiin arvoihin perustuvia. Erilaisten kulttuurien merkitystä kuvaa osuvasti myös
Choo (2013), joka on havainnut valtaosassa organisaatioista vallitsevan
yhden tai useamman organisaatiokulttuurin.
Tutkimus osoittaa, että akateemisen johtamisprofession selkiyttäminen ja siihen inhimillisten tekijöiden integrointi voisi olla yksi keino
selvitä kompleksisessa maailmassa. Vartiaisen ym. (2013) mukaan
kompleksisuutta esiintyy erityisesti vahvojen asiantuntijoiden organisaatioissa. Vaativat ja vaihtelevat tehtävät sekä asiantuntijaorganisaation identiteetti synnyttävät kiperiä ongelmia. Ne ovat lähes aina arvolatautuneita, ja arvot vaihtelevat asiantuntija-alan mukaan. (Vartiainen
ym. 2013, 130.) Myös Vakkala (2012) näkee inhimillisen, psykologisen
johtamisotteen lisäävän muun muassa työyhteisön jäsenten motivaatiota ja sitoutuneisuutta, ilmapiirin avoimuutta ja toimivuutta sekä edistävän työssä jaksamista. Muutoksessa odotetaan esimerkillä johtamista,
mutta myös ihmisläheistä johtamista. Vuorovaikutuksen ja keskustelun
merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa. (Vakkala 2012.)
Dekaanien kokemat roolit kertovat palvelevan ja jaetun johtajuuden
kaipuusta yliopistojohtamiseen. Uusi yliopistolaki vahvisti dekaanien
johtamisasemaa, mikä ei kuitenkaan merkinnyt henkilökohtaisen autoritaarisen johtajuuden korostumista. Aineisto osoittaa päinvastoin
dekaanien oman tieteentekemisen intohimon muovaavan heistä nöyriä
tiedeyhteisön jäseniä ja palvelijoita. Dekaanien johtamisessa korostuu
vertaisten eli muiden tieteentekijöiden johtaminen. Dekaanien psykologinen sopimus ympäröivään yhteiskuntaan, rahoittajiin ja yrityselämään nähtiin tärkeäksi. Tieteellinen työ on nykyisin mahdollista
vain hyvien sidosryhmäsuhteiden myötä. Aineistosta voi päätellä, että
dekaanien työ muodostaa ikään kuin kivijalan ja tärkeän solmukohdan
yliopistojen toiminnalle ja johtamiselle. Dekaanien tehtävä on kannustaa ja valmentaa tutkijat ja jatko-opiskelijat yliopiston ulkopuolisiin
verkostoihin, joissa voi syntyä uusia tieteellisiä avauksia ja uusia johtajia. Edellä olevan vahvistavat myös Grint (2010) ja Vartiainen ym.
(2016): Johtajuus on kompleksinen ja dynaaminen prosessi, jota ei voi
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kytkeä yksittäisiin johtajiin, vaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
Johtajuus ja johtaminen eivät synny ihmisissä itsessään, vaan ihmisten
välillä. Johtajuus on emergentti ilmiö. Johtajakeskeinen näkemys heikkenee, koska johtajuutta ei voi kytkeä pelkästään muodollisessa asemassa toimiviin henkilöihin. Kuka tahansa voi olla johtaja; johtamisroolit
muuttuvat tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Johtajuudelle tulisi antaa
mahdollisuuksia rakentaa työympäristöjä, joissa ihmisten johtajuus,
leadership, voisi syntyä ja toimia. Tosin monet johtajat eivät vieläkään
ymmärrä aidosti osallistavan johtamisen merkitystä, vaan ihannoivat
järjestystä ja kokevat kontrolloinnin tarvetta. (Ks. Grint 2010; Vartiainen ym. 2016, 248, 256–257.)
Dekaanit ovat oivaltaneet, että kompleksisissa asiantuntijayhteisöissä tulee vahvistaa luovuutta etsimällä tarkoitushakuisesti yksilöiden
vahvuuksia. Vahvuudet ilmenevät innostuneisuutena ja uteliaisuutena.
Tukemalla, innostamalla ja mahdollistamalla saadaan ihmisten vahvuudet ja osaaminen hyödynnetyksi uusien innovaatioiden ja menestymisen edistämiseksi. Innostaminen ja vahvuuksien vahvistaminen
ovat akateemisen työyhteisön menestymisen perusta. Työyhteisöjen
sisäisillä työn järjestämisen tavoilla on merkittävä vaikutus organisaation tuottavuuteen. Työyhteisöjen uudistumiskykyyn vaikuttavat
organisaation työskentelyilmapiiri sekä sellaiset rakenteet ja toimintatavat, jotka kannustavat organisaation kaikilla tasoilla ideoiden esiin
nostamiseen ja uusien asioiden kokeilemiseen. Rikastavan vuorovaikutuksen kannalta oleellista on erilaisten ihmisten ja toimintakulttuurien
yhteen tuominen. Myös rajoja ylittävä yhteistyö toisten työpaikkojen,
koulutus- ja tutkimuslaitosten, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on
tärkeää. Dekaanien tulee huolehtia organisaation olosuhteista eikä vain
ilmenemismuodoista. He voivat olla liikkeelle paneva voima, eivät välttämättä itse dynaamisia toimijoita. Dekaanit ovat osa suurta interaktiivista verkostoa. (Ks. Arena & Uhl-Bien 2016; Marion & Uhl-Bien
2001, 414.)
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7.2 Akateemisen johtamisen kompleksinen
toimintatodellisuus
Varsinainen akateeminen työ, opetus ja tutkimus, ei ole kovinkaan
paljoa muuttunut, vaan yliopistoissa ollaan ammattimaistamassa johtamista ja hallinnollista työtä. Samalla on kehitetty uusia opetus- ja
tutkimustehtävien tukipalveluja. Tämä puolestaan lisää akateemisten
itse hallittavia tehtäviä, kuten raportointia ja uusien tietojärjestelmien
käyttöä. Vastuut ovat siirtyneet henkilöille, pois yksiköiltä ja organisaatiolta. (Fumasoli ym 2015, 207; Kehm 2015, 184–185.) Dekaanien
kohdalla yhteisöstä saatava ja tarjolla oleva tuki näyttää tämän tutkimuksen perusteella olevan kunnossa. Dekaanien merkittävää asemaa
tukee heidän ympärilleen rakennettu tukiverkosto: Koulutusdekaani
hoitaa opintoasioihin keskittyneen henkilöstönsä kanssa koulutukseen
liittyvän kehittämisen ja hallinnoinnin. Hallintopäällikkö esikuntineen
keskittyy talous- ja henkilöstöasioihin. Tällä järjestelyllä voi dekaani
niin halutessaan pitää itsensä erillään varsinaisesta hallintobyrokratiasta ja helpottaa omaa työtaakkaansa.
Yliopistotyön johtamiseen on ikään kuin ylhäältä annettuna otettu
käyttöön monia järjestelmiä ja toimintatapoja, joilla kaikilla on lähtökohtaisesti hyvä tarkoitus kehittää yliopistojen tuottavuutta, kilpailukykyä ja laatua. Nämä järjestelmät ja toimintatavat ovat aiheuttaneet
tiedeyhteisöön kompleksisuutta hyvin monin eri tavoin. Tiukka ohjeistus ei ota huomioon työyhteisöjen arjessa käytävää vuorovaikutusta
ja pyrkimyksiä suoriutua käsillä olevasta tehtävästä mahdollisimman
hyvin niissä olosuhteissa ja tilanteissa, jotka kulloinkin vallitsevat.
Ylhäältä annettujen toimintatapojen ja ohjeiden sovittaminen arkityöhön on tiedeyhteisöjen näkökulmasta resursseja tuhlaavaa. (Ks.
Stacey 2006, 39–40.) Tämän tutkimuksen aineistossa seuranta- ja
kehittämistyökalut näyttäytyvät ylimääräisinä, tieteelliseen työhön
kuulumattomina työkaluina ja toimintatapoina. Dekaanit ja heidän
tiedeyhteisönsä eivät ole sisäistäneet niiden merkitystä tieteellisen
työn kehittämisessä, vaan toimintatapojen ja järjestelmien katsotaan
kuuluvan hallinnolliseen johtamiseen, minkä ei tulisi dekaanien näkemyksen mukaan häiritä tiedeyhteisöjen työtä. (Ks. Fumasoli ym.
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2015.) Suomen yliopistojen lukumäärää ollaan vähentämässä, ja keskinäinen kilpailu tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi kiristyy. Onko hallinnollisen johtamisen työkaluista
lopulta hyötyä tuottavuuden parantamisessa? Dekaanit uskovat, että
ylhäältä annettujen seurantajärjestelmien sijasta voitaisiin yliopistoissa
keskittyä innovatiivisten ja motivoivien työpaikkojen synnyttämiseen
ja ylläpitämiseen. Tieteentekijät toimivat hallinnosta huolimatta niin
kuin itse parhaaksi näkevät. Vastarinta on pääasiassa sivistynyttä, hiljaista ja suurelta osin näkymätöntä.
Kompleksisuutta yliopistotyöhön tuo myös yliopistojen kansainvälistymisvaade, jota korostetaan nykyisin sekä ministeriön että yliopistojen johdon toimin. Muistuttelu kuitenkin koetaan tiedeyhteisöissä
turhaksi, sillä onhan tieteellinen työ jo lähtökohtaisesti kansainvälistä
ja tulosorientoitunutta. Painostus koetaan ministeriön ohjaukselle ja
johtamisen vuorovaikutustasolle kompleksisuutta lisääväksi. Valtion
ohjaus nähdään liian tiiviinä. Ongelmaksi koetaan erityisesti rahoituksen riittämättömyys laadukkaan koulutuksen ja etenkin tutkimuksen
järjestämiseen. Riittämättömillä resursseilla ei katsota aidosti voitavan
toteuttaa yliopistojen koulutus- ja tutkimustehtävää. Tutkimus- ja
koulutustehtäviä ja niiden jakautumista eri yliopistojen kesken halutaan tarkastella nykyään kansallisesti ja kansainvälisesti tarkemmin
kuin aiemmin. Talouden kiristyminen tuo paineita jakaa tutkimus- ja
koulutustehtäviä esimerkiksi EU:n sisällä ja Suomessa uudestaan. Rahoituksen ja tutkimuksen väliseen ongelmakenttään on perehtynyt
myös Middlehurst (2014): Tällä vuosituhannella tutkijoilta odotetaan
ennennäkemätöntä kyvykkyyttä onnistua tutkimusrahoitushauissa eri
tieteenalojen kilpaillessa keskenään rahoituksesta. Korkeakoulutuksen
rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana muotoutuu myös rahoituksen
kautta. Rahoitushauissa menestyminen edellyttää tutkijoilta kriittistä
etäisyyttä rahoittajiin, ja myös rahoittajien olisi kyettävä säilyttämään
pidemmän aikavälin näkymät ja syvällinen tieteetekemisen kunnioitus.
Tämä edellyttää rahoittajatahoilta itsenäisen tieteellisen työn arvostamista yhteiskunnan menestymisen takaamiseksi. (Middlehurst 2014.)
Yhteiskunta ja elinkeinoelämä odottavat yliopistoilta osaavan ja
työelämäorientoituneen nuorison kasvattamista. Kompleksisuutta
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tähän odotukseen vastaamiseen tuovat pitkät koulutusajat ja yliopistolaitoksen hitaat mahdollisuudet muuntaa tutkinto-ohjelmiaan odotuksia vastaaviksi. Toisaalta olisi osattava ennustaa myös kansainvälisen
talouden suunta, mihin aaltoon kannattaa kulloinkin lähteä mukaan.
Oman sävynsä opiskelupaikkojen perustamiseen tuovat opiskelijoiden
lähtötasovaatimukset; tuottaako peruskoulu kaikille tunnistetuille tulevaisuuden aloille riittävästi opiskelijamateriaalia? Tiedeyhteisö odottaa saavansa nuorison joukosta lahjakkaita opiskelijoita, joista yliopisto
voisi kasvattaa tulevia tieteentekijöitä. Kompleksisuutta koulutuksen
suuntaamiseen tuo myös tieteellisen tutkimuksen itseohjautuvuus,
mitä on hyvin vaikea riittävällä tasolla ennakoida. Tutkimusintressit
ja yhteiskunnan koulutusvaateet eivät välttämättä osu samoille aloille
tai samoihin aikaraameihin. Mikäli yliopistot nähtäisiin kompleksisina
mukautuvina organisaatioina, olisi rakentavaa hyväksyä yliopistojen
toiminta ja rakenteet sen toimijoiden vuorovaikutuksena. Ylhäältä
annettu strateginen johtaminen jäisi vähemmälle, systeemin ollessa
itseorganisoituva. Dialogin ja avoimuuden avulla strategisten johtajien
tulisi saada aikaan muutosta toiminnassa ja luoda yhteistä ymmärrystä,
mikä synnyttäisi tapoja, joiden avulla yliopiston menneisyys, nykyisyys
ja tulevaisuus yhdistyvät. (Ks. Boal & Schultz, 2007.)
Yliopistojen toimintaan vaikuttavat tekijät eivät ole missään hierarkkisessa järjestyksessä, vaan sen eri osat liittyvät orgaanisesti toisiinsa. Sen
eri osat eivät ole välttämättä jäsennettävissä loogisiin kokonaisuuksiin,
vaan ne muodostavat monisäikeisen, toisiinsa kietoutuvan rakennelman.
Organisaatiokaavioiden piirtäminen todellista toimintaa vastaavaksi on
vaikeutunut ja kyseenalaistettu. Toimintaympäristö on fragmentoitunutta, eivätkä eri toimijoiden tavoitteet ole aina yhtenevät. Kompleksisuus ilmenee toiminnassa hyvin monin eri tavoin. Menestyäkseen
yliopistoilta edellytetään kykyä vastata jatkuviin ympäristön muutosvaatimuksiin. Dekaanit joutuvat ratkaisemaan kompleksisia ongelmia,
joihin ei ole olemassa valmista ratkaisukaavaa. Yliopistot tulisi hahmottaa kompleksisuuteen mukautuvina systeemeinä. Mikäli yliopistoja tarkastellaan pelkästään konemaisina systeemeinä, saadaan tietoa vain siitä,
kuinka toivoisimme niiden toimivan. (Ks. Mumford ym. 2000, 13–14;
Obolensky 2014, 21–33; Vartiainen ym. 2013, 51–77.)
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7.3 Tutkimuksen lähestymistavan soveltuvuus
akateemisen johtamisen tutkimukseen
Tutkimuksen luotettavuuden arviointia on pohdittu jo aiemmin
luvussa 5.4, joten siihen ei enää tässä yhteydessä palata. Sen sijaan keskitytään grounded teorian soveltuvuuteen psykologisten sopimusten
tutkimiseen ja psykologisten sopimusten käsitteen hyödyntämiseen
akateemisen johtamisen tutkimuksessa.
Grounded teoria -menetelmällä ei ole psykologisia sopimuksia
aiemmin tutkittu, vaan tutkimuksissa ovat yleisesti ottaen korostuneet
tilastolliset menetelmät, kuten regressio- ja faktorianalyysit. Tässä
tutkimuksessa psykologisia sopimuksia lähestyttiin aineistolähtöisesti
narratiivisten haastattelujen tuottamalla tiedolla. Psykologisten sopimusten tutkimisessa laadullinen tutkimus narratiivisine haastatteluineen osoittautui aineiston käsittelyn työläydestä huolimatta hyväksi
ratkaisuksi. Grounded teorian aineistolähtöisyys on menetelmän vahvuus nimenomaan psykologisten sopimusten tutkimuksessa, jolloin
tutkittavan yksilölliset ja aidot mielipiteet pääsevät hyvin esiin ilman
sidonnaisuutta kyselylomakkeisiin. Tutkimuksen tulokseksi rakennettu psykologisten sopimusten substantiivinen teoria kuvaa hyvin
yksilöllisen näkökulman, mikä olisi voinut jäädä toteutumatta strukturoidummassa asetelmassa. Grounded teoria -menetelmään kuuluvat
oleellisesti aineistosta nousevien käsitteiden keskinäisten yhteyksien
kuvaus sekä yhteyksien systemaattisuus ja loogisuus, mitä on noudatettu tässä tutkimuksessa sekä kuvioina että sanallisesti tekstissä.
Edelleen grounded teorian filosofinen tausta, symbolinen interaktionismi, ja käsitys siitä, miten yksilöllinen ja sosiaalinen todellisuus syntyvät tulivat tässä tutkimuksessa hyvin esiin. Tutkittavien käsitys itsestä
eri toimissa, tilanteissa ja konteksteissa tuli kuvatuksi ja raportoiduksi.
Tutkija onnistui tuomaan esiin tutkittavien konstruoiman tiedon ja
ajatusjärjestelmän, tuomaan esiin yksilöiden ilmiöille ja objekteille
antamat merkitykset sekä lopulta tuottamaan tutkittavien kokemusten
pohjalta uutta tietoa.
Grounded teorian haasteeksi tutkija näkee analyysiprosessin työläyden ja ajallisesti pitkän keston. Analyysi alkaa rakentumaan jo ensim274 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

mäisten haastattelujen myötä. Onneksi tutkija litteroi aineiston itse,
joten tutkittavien puhe tuli tutuksi, mikä helpotti aineiston analyysiä
jatkossa. Avoin koodaus vaati heittäytymistä uudenlaiseen ajatteluun,
ja koodaus piti aloittaa useasti alusta. Analyysin alussa ei tiedä, mitä
etsii, ja tutkimusaineiston sisältö alkoi hahmottua vasta pitkän ajan ja
seuraavien analyysivaiheiden myötä. Myös uudestaan tekeminen tuli
tutuksi. Analyysivaihe oli pitkä teorian aukikirjoittamisen haasteineen.
Vaikeaa oli myös havaita, että tutkimusaineisto ja analyysin rakentuminen eivät noudata aiempien psykologisten sopimusten tutkimustuloksia, vaan tässä tutkimuksessa tuli selkeimmin esiin keskijohtajan roolin
positiivinen sävy. Tässä tutkimuksessa ydin on jotain muuta kuin mitä
aikaisemmissa tutkimuksissa psykologisista sopimuksista on raportoitu. Tutkimusaineistolle olisi kuitenkin tehty vääryyttä, mikäli tutkija
olisi pitäytynyt aiempien tutkimusten hengessä. Tämän tutkimuksen
aineisto puhui positiivisesti, mitä ei voinut kieltää eikä peittää psykologisten sopimusten aiemmilla teorioilla.
Tässä tutkimuksessa grounded teoria-analyysin tuloksena löytyi
dekaanien psykologisista sopimuksista kaksi psykologisten sopimusten
kohdetta, ikään kuin työnantajaa, jotka kilpailevat dekaanien sitoutumisesta. Vastaava tulos olisi kvantitatiivisella tutkimuksella ollut
haasteellista löytää. Tieteeseen solmittu psykologinen sopimus toi tässä
tutkimuksessa väistämättä esiin dekaanien roolit, jotka analyysin tuloksena painoittuivat positiivisiin kokemuksiin. Tutkijan tuli kuvata, mitä
merkitsee tiede työnantajana ja sitoutumisen kohteena. Tämä löydös
on psykologisten sopimusten teorioissa harvoin mainittu ilmiö, eikä
siihen ole aiemmin syvemmin paneuduttu.
Dekaanien kilpailevan työnantajan, psykologisten sopimusten vastinparin, olemus on mykkä. Voiko tieteen kanssa neuvotella esimerkiksi
psykologisten sopimusten ylläpitämiseksi tai korjaamiseksi? Tutkimuksessa kävi ilmi tieteen kohtelevan dekaaneja hyvin ja he voivat pitkälti itse suunnata tehtäviään tieteen tukemisen edellyttämällä tavalla,
jolloin psykologiset sopimukset eivät rikkoonnu. Tämä lienee psykologisten sopimusten viitekehyksen hyödyntämisen haaste akateemisen
johtamisen tutkimuksessa. Tai voisiko psykologisten sopimusten tutkimista sisällyttää laajemminkin akateemisen johtamisen tutkimukseen?
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Edellä kerrotuin rajoituksin psykologisten sopimusten viitekehys
toimii hyvin akateemisen johtamisen tutkimuksessa. On lisäksi huomattava, että tässä tutkimuksessa ilmiötä lähestyttiin vain yhdestä,
akateemisten keskijohtajien, näkökulmasta. Koko yliopistoyhteisön
psykologisten sopimusten tilaa ja sisältöjä ei pyritty selvittämään. Tutkimatta jäivät sekä alaisten että esimiesten psykologiset sopimukset.
Psykologisissa sopimuksissa on kysymys velvollisuuksien ja odotusten
ääneen ilmaisemattomasta vaihtokaupasta sopimuskumppaneiden kesken. Toimintaympäristön kompleksisuuden vuoksi sopimuskumppaneiden psykologisten sopimusten yhteen sovittaminen olisi hyödyllistä
akateemisen johtamisen kehittämiseksi. Voisiko esimerkiksi rehtoreiden ja dekaanien psykologisia sopimuksia verrata tai sovittaa yhteen,
jolloin voisi paremmin löytyä akateemisen johtamisen kipupisteet?
Missä kohtaa esimerkiksi muutosjohtamisessa tulisi erityisesti panostaa
aktiivisempaan vuorovaikutukseen tai mitä muuta psykologisille sopimuksille olennaista olisi käsiteltävä tarkemmin? Tämän selvittämiseksi
akateemisen johtamisen jatkotutkimuksen aiheena voisi olla hyödyllistä tutkia molemminpuolisia psykologisia sopimuksia.
Aiemmissa muutostilanteisiin ja henkilöstöjohtamiseen liittyvissä
psykologisten sopimusten tutkimuksissa on tuotu esiin psykologisten
sopimusten teoriaan perustuvia negatiivisia ilmiötä, kuten luottamuksen puute, henkilöstön sopeutumattomuus muutoksiin, tiedonkulun
puutteellisuus, organisaatiokulttuurin huomiotta jättäminen, sitoutumattomuus, psykologisten sopimusten rikkoutumiset ja irtisanoutumiset. Psykologisten sopimusten teoriaa on pääsääntöisesti käytetty kritiikin keinona henkilöstöjohtamisen epäonnistumisten julkituontiin.
Tässä tutkimuksessa aineistosta nousi merkittävässä määrin positiivisia
näkemyksiä tutkittavien omasta työstä ja sen merkityksestä yliopistotyölle. Mikäli liiallinen positiivisuuden julkitulo on haitta, lienee se
grounded teorian aiheuttama heikkous tai rajoite. Grounded teorian
soveltaminen tässä tutkimuksessa mahdollisti positiivisten seikkojen
korostumisen dekaaneista ihmisinä ja johtajina. Innostunut, sitoutunut
ja tiedeyhteisön merkitystä korostava puhe oli kerrontaa dekaaneista
itsestään, mikä on psykologisten sopimusten ydintä. Näin menetelmän
mahdollinen heikkous voidaan nähdä myös etuna. Vapaasti tuotettu
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tutkittavien oma puhe oli edellytys positiivisen tieteellisen työn suojelijan ja mahdollistajan roolin löytymiseen sekä dekaanien työn merkityksen avaamiseen yliopistojohtamiselle.

7.4 Pohdinta ja tutkimuksen merkityksen arviointi
Yliopistojohtamisen tutkiminen ja kuvaaminen on haasteellista johtamiseen liittyvien moniulotteisten ja kompleksisuutta lisäävien tekijöiden vuoksi. Tutkijalla oli etukäteen joitain käsityksiä yliopistojohtamisesta ja psykologisista sopimuksista, mutta psykologisten sopimusten ja
kompleksisuuden välinen suhde sekä millaista kompleksisuutta ja missä
laajuudessa kompleksisuus yliopistojohtamisessa ilmenee, tuli esiin
vasta empiirisen aineiston analyysin myötä. Kompleksisuus näyttää
vaikuttavan dekaaneihin johtajina, toimijoiden välisiin suhteisiin sekä
laajemminkin yliopiston toimintaympäristöön ja rakenteisiin.
Mihin lopputulokseen tässä tutkimuksessa päädyttiin? Kaiken
keskiössä ovat dekaanien kokemukset psykologisista sopimuksistaan,
jotka on solmittu ensisijaisesti tieteeseen, tiedeyhteisöön ja sen työn
mahdollistamiseen ja toissijaisesti yliopistotyönantajaan. Sopimukset
ovat luonteeltaan erilaisia, mikä myös tuo dekaanien työhön kompleksisuutta. Akateemisten keskijohtajien psykologiset sopimukset heijastuvat heidän sopimuskumppaneihinsa, vuorovaikutuksen määrään ja
laatuun sekä yhteistyön mahdollisuuksiin. Akateemisten keskijohtajien
psykologisten sopimusten selventämisen myötä yliopistoissa voitaisiin
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota yksilönäkökulmaan, mikä olisi
osaltaan luomassa mahdollisuuksia hyvään henkilöstöjohtamiseen ja
uudenlaiseen tuloksekkaaseen yliopistotyöhön. Yliopistojen toimintakyky ja elinvoimaisuus perustuvat tiedeyhteisön hyvään työvointiin,
missä psykologisten sopimusten tila on keskeinen kysymys.
Miten aiemmat psykologisten sopimusten teoriat näyttäytyvät tässä
tutkimuksessa, voisiko tämä tutkimus haastaa aiemmat teoriat? Esimerkiksi Maguiren (2002) luoma kolmitasoinen psykologisten sopimusten
malli (ks. kuvio 4) soveltuisi hyvin tutkimuksen kohteena olleiden
yliopiston keskijohtajien psykologisten sopimusten kuvaamiseen sillä
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edellytyksellä, että työnantaja olisi yksinomaan tiede. Maguiren mallin voi nähdä pelkistettynä tieteen ja dekaanin välisenä psykologisen
sopimuksen kuvauksena: Tiede työnantajana tarjoaa dekaaneille
psykologisen sopimuksen relationaalisina piirteinä selkeää johtamista,
mahdollisuuden kuulua ryhmään ja mahdollisuuden tehdä mielekästä
työtä. Sopimuksessa on myös hybridejä piirteitä, jolloin sopimus sisältää uran edistämisen ja jatkuvan itsensä kehittämisen mahdollisuuksia.
Sopimuksen transaktionaalisuutta ilmentävät riittävät ansiot, hyvät
työskentelyolosuhteet, työtyytyväisyys ja mahdollisuus näyttää kykynsä. Maguiren malli on kuitenkin tämän tutkimuksen näkökulmasta
puutteellinen: Mallissa ei kuvata kilpailevan psykologisen sopimuksen
mahdollisuutta. Mihin tässä mallissa sijoittuisi varsinainen työnantaja eli yliopisto-organisaatio? Yliopisto työnantajana on aivan jotain
muuta kuin tiede työnantajana. Todellisuudessa dekaanit joutuvat
nyky-yliopistoissa haastavien velvollisuuksien toteuttajiksi ja monelta
suunnalta tulevien paineiden kohteiksi. Yliopistojohtaminen on ristiriitaista, dekaanin ura on lyhyt ja toiminta-areena monessa suhteessa
haasteellinen. Nyky-yliopistoihin on ilmaantunut kompleksisuutta,
mikä häiritsee edellä kuvatun Maguiren mallin mukaisen, ideaalin psykologisen sopimuksen olemassaoloa.
Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että psykologisia sopimuksia
tulee vahvemmin tuoda esiin ja hyödyntää yliopistojen johtamisessa
ja kehittämisessä. Tiedeyhteisön jäsenten, myös dekaanien, psykologiset sopimukset ovat vahvoja, ja niiden varaan rakennettu arkityö ja
organisaatioelämä luovat vahvan perustan yliopistojen tieteelliselle
työlle ja johtamiselle. Dekaanit ovat osa tieteellistä yhteisöä ja tieteellistä todellisuutta ja toistaiseksi liian vaatimattomasti käytetty resurssi
yliopistojen johtamisessa. Heidän psykologisilla sopimuksillaan on
paljon annettavaa yliopistojohtamiseen. Syvempi osallisuus lujittaa yhteenkuuluvuutta, mikä on oiva keino yhteisen kokemustodellisuuden
rakentamiselle. Maaperä on nyt otollinen psykologisten sopimusten
vahvemmalle esiin tuomiselle.
Yliopistojen menestyksen edellytyksenä ovat johdon ja tiedeyhteisöjen yhtenevät psykologiset sopimukset, jotka näyttävät olevan
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sen tulosten perusteella on pääteltävissä, että yliopistojohtamisen kehittämisessä lienee ajankohtaista pohtia tiedeyhteisöjen ja yliopistojen
hallinnollisen ohjauksen välistä suhdetta sekä tiedeyhteisön jäsenten
osallistamismahdollisuuksia vuorovaikutuksen ja yhteisten näkemysten
vahvistamiseksi. Tähän voisivat olla keinoina sekä hallinnon että tiedeyhteisön tietopohjan ja osaamisen kehittäminen ja varmistaminen sekä
aitoon toisen osapuolen kuuntelemiseen kannustaminen; pelkkä vuorovaikutustilanteiden järjestäminen ei riitä. On myös aidosti pyrittävä
kuuntelemaan ja ymmärtämään toisen osapuolen toimintatodellisuutta
ja kokemuksia. Toisen osapuolen asemaan asettuminen ja molempien
osapuolten pohdinta siitä, miten eri näkemykset ja pyrkimykset saataisiin palvelemaan yhteisiä tavoitteita, eli psykologisten sopimusten
huomioiminen, on vielä haasteellista.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä psykologisten
sopimusten merkityksestä yliopistotyössä. Ihmiset kokevat tilanteita
ihmisinä huolimatta siitä, että työskentelevät erilaisissa rakenteellisissa,
sosiaalisissa ja organisatorisissa kokonaisuuksissa. Tutkimus osoittaa,
että kontekstin sijaan olennaista on esimiestyö ja henkilöstön positiivinen johtaminen työyhteisöissä. Tutkimustuloksia on suhteutettu
aikaisempaan tutkimukseen ja teoreettisiin valintoihin, mitä tosin
yliopistojen keskijohdon psykologisisten sopimusten näkökulmasta ei
ole aiemmin toteutettu. Tutkimuksen aiheesta ei ole ollut liiemmin saatavilla samoihin kysymyksiin vastaavaa aiempaa tutkimusta, jolloin varsinaista tulosten vertailua ei ole ollut mahdollista tehdä. Lisätutkimus
aiheesta ja sen soveltamismahdollisuuksista yliopisto-organisaatioissa
olisikin erittäin kiinnostavaa.
Yliopistojen johtamisessa tulee nykyistä syvällisemmin huomioida
dekaanien ja tiedeyhteisöjen psykologisten sopimusten yhtenevyys,
jolloin voidaan paremmin hyödyntää dekaanien mahdollisuudet
toimia yliopistojen johtajina. Tiedeyhteisön jäsenten ja dekaanien
ajattelutavat ovat yhtenevät, jolloin dekaanit parhaiten ymmärtävät,
miten tiedeyhteisöjä voi johtaa. Yhteinen ymmärrys tieteentekemiselle
otollisista olosuhteista ja työskentelyilmapiiristä tekee dekaaneista
positiivisesti tiedeyhteisöönsä suhtautuvia johtajia, jotka kaikin tavoin
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söönsä. Psykologisia sopimuksia ei myöskään voi ulkoapäin lyhyellä
aikavälillä muuttaa, vaan sopimusneuvottelut vaativat toisen osapuolen kuuntelemista ja ymmärtämistä uusien psykologisten sopimusten
aikaansaamiseksi. Edellä esitettyyn nojautuen dekaanien psykologiset
sopimukset tuovat oman lisänsä keskijohtajuutta koskevaan teoriakeskusteluun. Kompleksisuutta voidaan hallita psykologisten sopimusten
tuntemuksella ja merkityksen ymmärtämisellä, mitä ei vielä ole riittävästi huomattu hyödyntää yliopistojen johtamisessa.
Tämän tutkimuksen merkittävyys syntyy uuden, aiemmin vähän tutkitun ilmiön paremmin ymmärtämisestä. Yksittäisen väitöstutkimuksen mahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset. Tarvitaan lisää tutkimusta
psykologisista sopimuksista yliopistoissa, organisaation eri tasoilla,
eri maissa ja niin edelleen. Psykologisten sopimusten teoriaan tämä
tutkimus on tuonut uuden sävyn, positiivisuuden. Vaikeissa muutostilanteissa positiivisuuden merkitys, haasteiden yli katsominen ja uusien
mahdollisuuksien löytäminen psykologisten sopimusten ymmärtämisen kautta voisi tuoda uutta perspektiiviä yliopistojen sopeutumiseen
kompleksisuuden haasteisiin.
Tutkimus olisi mielenkiintoista toistaa esimerkiksi vuoden 2020
tienoilla, jolloin tämän tutkimuksen aineiston keruusta olisi kulunut
seitsemän vuotta. Olisiko tuolloin havaittavissa Suomen yliopistojen
johtamisessa profiloitumista tiedeyhteisöjen tukemiseen, vai onko manageriaalinen, tuottavuutta korostava, lähtökohtaisesti hyvää tarkoittava johtamistapa voimistunut entisestään? Millainen on yliopistojen
tai korkeakoulujen keskijohtajan asema muutaman vuoden kuluttua?
Vieläkö tieteeseen sitoutunut johtaja johtaa tiedeyhteisöä, vai ovatko
ammattijohtajat, mahdollisesti yliopistojen ulkopuolelta rekrytoidut
johtajat, vallanneet dekaanien positiot? Mikäli näin kävisi, olisi edessä
ammattijohtajien kouluttaminen tiedeyhteisön kulttuuria ja toimintatapoja ymmärtäviksi johtajiksi. Nykyisin lienee todennäköisempää, että
tieteentekijöistä koulutetaan hallinnollisia normeja ja toimintatapoja
ymmärtäviä johtajia.
Pitkään on käyty keskustelua ammattimaisen johtamisen käyttöönotosta yliopistoissa. Tämä on ollut myös yksi uuden yliopistolain
tavoitteista. Perinteisesti yliopistojen keskijohto ja ylin johto on koos280 | Nurkkala: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

tunut tiedeyhteisöistä johtajan asemaan nousseista henkilöistä. Tämä
tutkimus puoltaa tätä käytäntöä tehokkaana ja yhteistyötä edistävänä
sekä tiedeyhteisöjen sisällä että yliopiston ulkopuolisen toimintaympäristön näkökulmasta. Mikäli keskijohtajaksi rekrytoidaan tiedeyhteisön seniori, joka on valmis, ainakin määräaikaisesti, luopumaan
oman uransa edistämisestä yhteisen hyvän eteen, on näin luotu parhaat
edellytykset jaetulle johtajuudelle, tiedeyhteisöjen äänen kantavuudelle ja innovatiivisten yhteisöjen olemassaololle. Dekaanin todellisen
aseman hahmottuminen on lopulta kiinni yliopiston päätöksentekokulttuurista ja dekaanin omista yksilöllisistä ominaisuuksista toimivan
vuorovaikutuksen rakentamisessa. Vaikka johtosääntö antaa raamit dekaanien velvollisuuksille ja oikeuksille, on johtamisessa kuitenkin mitä
suurimmassa määrin kyse nimenomaan dekaanin henkilökohtaisista
arvostuksista ja ominaisuuksista, vuorovaikutustavoista kompleksisella
yliopistojohtamisen toimintakentällä.
Tulevaisuudessa yliopistot joutuvat yhä enemmän itse huolehtimaan
imagostaan ja kilpailukyvystään, ja niiden edellytyksenä on toimiva,
positiivinen ja kehittymishakuinen työyhteisö. Tämä edelleen edellyttää toimivaa yhteistyötä ja aitoa toista ymmärtävää ilmapiiriä hallinnon
ja tiedeyhteisön kesken. Vastakkainasettelusta olisi siirryttävä rikastavaan ja hedelmälliseen toisen työtä tukevaan arkeen. Yliopistojen hallinnollisen ja tieteellisen työn johtaminen ja niiden näkeminen kumppanuutena voi olla haaste, muttei mahdottomuus. Toki aito yhteistyö
jatkuvasti muuttuvissa rahoitukseen liittyvissä tuloksellisuuspaineissa
voi olla työlästä. Yliopistojen toimintaympäristö on edelleen käymässä
yhä kompleksisemmaksi, jolloin ei ole merkityksetöntä, millaisessa
ilmapiirissä yliopistoa johdetaan. Miten akateemisen profession ja
yliopiston hallinnollisen johdon psykologiset sopimukset asemoituvat
toistensa lomiin ja miten niiden menestykselliset toimintaedellytykset
muotoutuvat ja jakautuvat näiden toimijoiden kesken, jää tulevaisuuden kysymykseksi.
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Liitteet
Liite 1. Haastattelurunko
Kertoisitko perustiedot itsestäsi (ikä, koulutus, perhesuhteet)
Kertoisitko työstäsi:
Velvollisuudet
- Mitkä ovat tehtäväsi - mistä työsi koostuu?
- Miten nämä tehtävät ovat tulleet tehtäviksesi? Voiko niistä neuvotella? Haluaisitko painottaa työsi jotenkin toisin?
- Koetko onnistuvasi työssäsi? Arvioi tehtäviäsi ja niissä onnistumista.
Odotukset
- Millaisia odotuksia Sinulla on tulevaisuudesta? Uskotko, että odotuksesi toteutuvat?
- Miten hyvin koet pystyväsi vaikuttamaan työtäsi koskeviin päätöksiin?
Arvostukset
- Mitä pidät työssäsi tärkeänä?
- Miten priorisoit tehtäviäsi?
- Mistä innostut työssäsi? Mikä on palkitsevaa?
Sitoutuminen
- Mikä Sinua motivoi jatkamaan työtäsi?
- Mitä koet saavasi vastikkeeksi työstäsi?
Jäikö minulta jotain kysymättä tai Sinulla mielesi päälle?
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Liite 2. Haastateltavien informointi

Riitta Nurkkala
Xxxxxxkuja
XXXXX xxxxxx

Arvoisa haastateltava

Riitta Nurkkala
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