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81

loissa

Managerialismin
vaikutuksia yliopistoissa
Kay
Yliopistoista viritetéén tehokkaita ja vaikuttavia organisaatioita
liike-elémésté lainatuin managerialismin opein.
Sen vahvin vastavoima on tiedeyhteisc‘in kollegiaalisuus. Millaisia
seurauksia managerialismilla on yliopistoille ja millainen on sen
suhde kollegiaalisuuteen?

KORKEAKOULUTUTKIIOIDEN Rosemary Deemin

MANAGERIALISMILLA TAVOITELLAAN
TE HOKKUUTTA

ja Kevin Brehonyn (2005) mukaan managerialjsmia voi pitiii ideologiana, jolla pyritéiin oikeuttamaan korkeakouluissa sekéi johtajien lisiéintynyttéi
valtaa ettii pyrkimysté keskjttiié valta johtajille. Ilmjé

Kansainviiljsesti tunnistettuja managerialismin keinoja ovat byrokraattisten séiiintéjen purkaminen,
johtamisen térkeys, kilpaillun rahoituksen korosta-

voidaan havaita myés Suomessa, vaikka 'ideologia’

minen, vakinaisten tyésuhteiden muuttaminen suo-

lieneekin liian vahva ilmaus. Osuvampaa olisi puhua
'manageriaalisesta ajattelutavasta'.
Managerialismi on Suomessa ja suomeksi hankala késite, koska meillﬁ se viittaa sekii johtamiseen ettéi hallintoon, vaikka nimé ovat eri asioita.
En kuitenkaan pidé tﬁté ongelmana, sillii hallinto

ritusperustaisiksi ja tyéntekjjﬁiden suoriutumisen

mittaamjnen. Management-ajattelutapa hyédyntiiii
ulkoisia arvioinnin mittareita ja indikaattoreita sekﬁ

yliopistojen rankinglistoja. Tehokkuus ja vaikutta—
vuus ovat manageriaalisessa ajattelutavassa keskei—
siii tavoitteita. Samalla ajattelutapa lainaa kielellisiii
ilmaisuja, ideoita ja kﬁytﬁntéjﬁ liike-eliimiisté, jonka
se uskoo toimivan paremmin ja tehokkaammin

(administration) ja johtaminen (management) ovat

piiiillekkéisié kiisitteitii myés englannin lu‘elessii.
Managerialjsmi vaikuttaa molempiin, vaikkakin eri

kujn jullu'nen sektori (Deem 8: Brehony 2005).

tavoin.

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82987/42137
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MANAGERIALISMI VIITTAA
MEILLK SEKK JOHTAMISEEN
ETTA HALLINTOON.

Suomessa managerialismia on ujutettu korkeakoulutukseen uusliberalismin ajatuksiin tukeutuvan
julkishallinnon ajattelutavan, New Public Managementin (NPM), avulla. Uusliberalismi ei kuitenkaan

ole yhteniiinen ideologia vaan enemminkin poliit—
tinen liike, ajattelukollektiivi, jonka kiiyttévoimana
on ollut hyvinvointivaltion ja sen perustana olleen
keynesiliiisen talouspolitiikan kritiikki. Tistii voi
lukea enemmiin vaikkapa Mitchell Deanjn (2014)

kirjoituksesta.
Malljen lainaaminen yhteiskunnasta ei ole yli—
opistoille uusi toimintatapa. Se on pikemminkjn ajka
tavallista. Muutama esimerkki historiasta: Keskiajal—
la yliopistot syntyessiiiin omaksujvat ammattikjlto—
jen toimintatapoja, joista keskeinen oli akateemisten
yhteiséjen yhteinen, kollegiaalinen pﬁiitﬁksenteko.
Tﬁmii jatkui muun muassa professoreiden kollegiaa—
ljsena valtana Euroopan mannermaalla. 1800—luvun

autonomisessa Suomen suuriruhtinaskunnassa yliopistoja puolestaan yhtenﬁistettiin muun valtionhalljnnon byrokratian kaltaiseksi.
Yliopistojen virkamiehistéiminen jatkui itseniisesséi Suomessa, kun Helsingin yliopisto ensin ja
muut myéhemmin otettiin opetusministerién alai-

suuteen. 1960-luvulla korkeakoulutuksen laajentu—

essa ryhdyttiin ajamaan demokratiaa, joka onnjstuikin yliopistoissa l970-luvulla. 1980-luvulla valtavirta
kéintyi kuitenkjn kohti 'johtamisedellytysten parantamista', kuten koulutuspoliittinen iskulause kuului.

(Vilimaa 20 1 8.)
Managerialismi hiipi yliopistoihin arviointien

ja johtamisen vahvistamisen nimissé l980—luvulla
ja budjettileikkausten tukemana l990-luvulla. New
Public Managementin mukaista tehostamista ovat
niin tulosjohtaminen, strategiat ja riskianalyysit,

vertailuanalyysit (benchmarking) kuin markkina-

journal.ﬁlaikuiskasvatus
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mekanismeja jiiljittelevii kilpailuttaminenkin. Tulok—
sellisuuden mittaaminen on ulottunut korkeakouluista tutkjjoihin samalla kun opetus- ja kulttuuriministerién (OKM) rahoitusmallit ovat koko ajan
kiristiineet tulolcsellisuuden kriteereitéi.
Nykyiéin managerialismi , kaikkjen muotien tapaan , véittéiii ratkaisevansa korkeakoulujen toimin—
nan ongelmat, miki on loogista, sillé vakuuttaakseen
uusi muoti tiy'tyykm esittiiéi ainoana ja parhaana vaihtoehtona (ks Birnbaum 2000). Samalla manageria-

lismista pyritéiiin hiiivyttiimiién poliittinen ulottuvuus
esittéiméillii se rationaalina, teknisenii ja vﬁlttimiitti'}
mini: uudistuksena.

Tuorein yliopistojen toimintaa siéitelevﬁ laki on

vuodelta 2009. Siinii painotetaan hike-eléméstii lai-

nattua yritysten hallintomallia, jossa rehtori on vastuussa hallitukselle eikfi eniié akateemiselle yhteisélle,
ja ”omistajien' iiéintii edustaa vaaleilla valittu kollegio
taj vastaava elin séiiitiéyljopistoissa.

Johtamisen ihanne on suoraviivajnen linjaorgani—

saation maﬂi, jonka tavoitteena ovat tehokkaat p55—
téksenteon prosessit ja selkeiit johtamjs— ja toimival—
tasuhteet. Linjaorganisaation malli on tuttu teollises—
ta tuotannosta, liihinnii savupijpputeolljsuudesta. Voi
kysyéi, miksi ideoita ei lainata vaikkapa projektiorga—
njsaatioista, peliﬁrmoista tai muista luovaa tyétii teke—
vistii yrityksistii (Tomperi 2009.)
Managerialismia ei kuitenkaan istutettu neitseelliseen maaperéiiin, vaan se iskettiin olemassa olevien
— ja yliopistoa muokanneiden — valtionhallinnon rakenteiden ja virkamiesmentaliteetin pééille. Tﬁméikin
on aika tavallista yliopistoissa, silléi on helpompaa
aloittaa uutta toimintaa kuin purkaa edellisii rakenteita tai juuria entisiii tapoja irti ihmisten mielistz'i,
rutiineista ja toimintatavoista, Uudet toiminnot ker—
rostuvat historiallisesti entisten piiiﬂIe (Christensen
2012, Vilimaa 2018).
Perinteinen lakiin, asetuksiin ja siiéidéksiin tukeu-

tuva byrokraattinen virkamieseetos tukeutuu yhii
edelleen omiin normeihinsa ja vieroksuu managerialismin mittauksiin perustuvaa mekaanista tehokkuusmentaliteettia. Managerialismin selkein henkinen
vastavoima yliopistoissa on kuitenkin kollegiaalisuus,

eli yljopistojen alkuperﬁinen perusta ja piiiitéksenteon malli (Véilimaa 2018).
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Managerialismia haastaa kollegiaalisuuden ohella se, ett§ yliopistojen perustehtiiviit vaativat erilaisia
toimintatapoja. Opetustehtiivissii on hyétyi perinteisesté virkamiesetiikasta, sillfi opettajien tulee nou-

KOLLEGIAALISUUDEN
VAHVUUS JA HEIKKOUS
ON SEN NKKYMKTTGMYYS.

dattaa opetussuunm‘telmia, opetustilojen varausten

téiy‘tyy toimia ja opiskelijoiden tulee saada opinto—
suoritukset ajallaan. Timii kaikki vaatii tﬁsmﬁllistﬁ
ja ennustettavaa toimintaa seké lakien, asetusten ja
séidésten noudattamista.

Virkamiesmentaliteetti on tarpeen myés talous-

Kollegiaalisuudessa akateemiset yhteisét, tutki-

mustiimit, opettajat ja tutkijat tekevéit tyén siséltéii ja
tavoitteita koskevat piﬁtékset yhdessﬁ. Yhteiséjen ji-

ja henkiléstéhallinnossa, joita ohjaavat kansalliset
lait, asetukset ja tyéehtosopimukset. Sen sijaan tutkirnuksessa eletéiﬁn usein projektien maailrnassa, jos-

senet noudattavat pﬁﬁtéksisséiﬁn tavallisesti argumentaation logiikkaa. Sen mukaan paras argumentti voittaa.
Parhaan argumentin voi kuitenkin esittiiii kuka tahansa

sa toirninta on lﬁhempiiné hike-elimiin dynarniikkaa,

akateemisen yhteisén jiisen. Hierarkkiset suhteet eivét

sillii projekteissa pitiiii toimia joustavasti ja reagoida
nopeasti tilanteisiin ja Inuutoksiin, kuten tutkjjoiden

nimittiiin miiiiritéi argumentin voimaa, vaan ratkaisevaa

rekrytointeihin. Vakaan talous— ja henkjléstc'ihallin-

on esitetty ajatus ja sen perustelut, minkii vuoksi hyvét
akateemiset piiéitﬁkset syntyvﬁt keskustelun kautta ja
perustuvat lopulta konsensukseen. Tiimii on tirkeii
penaatteelljnen ero demokraattiseen piiiitéksentekoon,
jossa enemmistfjn mielipide on laki (Viilimaa 2018).
Reaalimaailmassa kollegiaaliset elimet ja ryhméit
voivat told tehdii iiiinestyspiiiitéksiéi. Kollegiaalisessa
prosessissa tiirkeiiéi on kuitenkin se, ettii asioista kes—
kustellaan, esitetiiiin erilaisia mieh‘piteitii ja niille pe—
rustelujta.
Akateemisten yhteiséiden kollegiaaliset toimintatavat ja arvopohja ovat kietoutuneet toisiinsa, sillii
argumentaation logiikka voi toteutua vain yhteiséissﬁ,
joissa arvostetaan kriittistii keskustelua. Akateerniset
yhteisét sietéiviitkin harvinaisen paljon kriittisiéi mielipiteitéi ja erilaisia kﬁsityksién Kriittinen keskustelu hidastaa kollegiaalista piiiitéksentekoa, mutta piiitéksen
synnyttyii siihen sitoudutaan vahvemmin kuin ylhéiil-

non — ja virkamiesetiikan — kannalta nopea reagointi
on kujtenkjn ongelma, sillii prosessit vieviit aikaa.
Tutkjmusprojektien johtamjsessa keskeisiii ovat
vahva akateeminen asiantuntijuus ja kollegiaaljsuus,
silléi téirkeitﬁ sisﬁltéii koskevia piiitéksiﬁi on jiirkevaa
tehdii yhdessii kollegoiden kanssa. Tehokkuus syn—
tyy hyviistii yhteistyéstﬁ.
...MUTTA SEURAUKSENA 0N SIILOUTUMINEN

johtamisen painottaminen ei ole managerialismin
suurin ongelma, sillii johtajuutta painottaessaan se
pyrkii eroon huonosta johtamisesta. Ongelmana
on se, ettii tehokkuuden maksimointiin pyrkiesséia‘in
managerialismi johtaa yliopistojen hallinnon siiloutumiseen. Suomessa siis tehokkuusajattelu juontuu
rationaljsoinnin perinteestéi, jonka tavoite on ollut

tehostaa toimintaa pilkkomalla tyétehtiiviit pieniin
osasuorituksiin (Seeck &]iirvelii 2007). Managerialismj sijoittuukin osittain rationalisoinnin traditiolle.

t5 tulleisiin miiiriiyksiin. Kollegiaalisen piéitéksenteon hitaus on managerialismille punainen vaate, sillii
se tarkoittaa tehottomuutta.
Yliopisto-organisaation kannalta kollegiaalisuuden

Yhteen yliopistoon perustuvan kokemuksen poh-

jalta kuvaan sitéi, miten siiloutumisprosessi etenee.
Lihtékohta on, ettii manageriaalisen ajattelutavan

ongelma , ja samalla vahvuus — on sen nﬁkyméttﬁmyys, silléi kollegiaalisuus on akatemiaa ohjaava toi-

tavoite on tehokkuus. Siihen pyritﬁén eriyttiimiilléi eri

mintaperiaate. Kollegiaalisuus vaikuttaa akateernisten

vastuualueet, kuten talous-, henkiléstéq tila-, sihteerija opintohalllnnon palvelut, hallinnollisesti toisistaan.
Knllekin vastuualueelle mﬁiiritellééin omat prosessit

yhteiséjen kéiytiintéihin usein huomaamattornasti,
silléi se ei ole johto- tai ohjesiiiinté, jota valvoisi jokin
halljnnollinen elin.

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82987/42137

ja niitii tukevat teknologiat. Tyétehtiiviit vastujneen
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RAKENTEIDEN UUDISTAJAT
EIVAT YMMXRRK
KORKEAKOULUJEN
TOIMINNAN DYNAMIIKKAA.

pilkotaan pieniksi osiksi, ja kunkin tyﬁntekjjén vastuulle miiiiritellﬁﬁn rajattu tehtévé.

Samalla syntyy tarve luoda kullekin vastuualueelle

valtamkenne: nimetiﬁn piiéllikét, ja selvyyden vuoksi
miiiritelliién rajat muihin vastuualueisiin. Kulu'n vastuualue muodostaa siten oman siilonsa. Omat budjetit vahvistavat Siiloutumisen prosessia. (ks. esirn.

Minassias & Roy 2019.)
Manageriaalisesta niikékulmasta on jiirkeviiii
ajatella, ettii kukin tyéntekjjii keskittyy vain tjettyyn
tehtiiviifin tai prosessin osaan. Oletuksena on tehok—
kuuden paraneminen. Toisin kuitenkjn kiiy. Ensin
kunkjn vastuualueen tyéntekjjﬁit irtaantuvat perusyk—
sikéiden toimjnnasta. I-Ieiltii katoaa kokonaiskésitys
sijtii, miten yliopisto ja sen perusyksikét toimivat, ja
miten eri vastuualueiden tehtéiviit liittyviit toisiinsa.
Usein tyéintekijiit siirretiiiin myés fyysisestj kauem—
maksi laitoksilta keskushallinnon rakennuksiin sillii
perusteella, ettii vastuualueen tyéntekijéiden kes—
kiniiinen tukj ja varahenkiléjérjestely helpottuvat.
Hallintopalveluiden laatu ei kuitenkaan parane, kun
tyéntekijéiltéi katoavat tieto ja taju perusyksikéiden

PDF.js viewer

perusteista ettii silkasta valtataistelusta ja oman
statuksen puolustamisesta. Siiloutumisen myétéi
vasruualueiden viiliset raja-aidat vahvistuvat, minkii seurauksena organisaatio kangistuu ja toiminta
hidastuu. Ilmié on havaittu myés kansainvilisessii
tutkimuksessa, sillii NPM synnyttéiii usein Siiloutuneita rakenteita (ks. Christensen 2021). Siiloutuneiden organisaatioiden keskeinen ongelma on horisontaalin tiedonkulun vaikeutuminen. Organisaa—
tioiden tehokkuus viihenee ja toiminta jihmettyy.
Yliopistoissa siiloutuminen heikentéiéi sekéi johtamjsen edellytyksiéi, kun tieto ei kulje, etti organisaation tehokkuutta, kun siiloissa ei tunneta perus-

yksikéiden aitoja ongelmia. Niiin siilojen teknologiat, prosessit ja valtarakenteet alkavat miiz‘iriitii,

miten perusyksikéisséi pitﬁéi toimia — ei toisinpéin.
Perusyksikét alkavat siten palvella siiloja, jotka méiirittiiviit, mitii voi tehdii ja miten.Yhtﬁ16n tiiydentéii
se, ettii pieniksi rutiineiksi pilkotut hallintotehtiiviit
kypsyttiivéit tyéntekijéitﬁ ennen aikojaan: piiteviit
ihmiset turhautuvat ja alkavat hakeutua mielen—
kjintoisempiin tyétehtiiviin. Timii lisﬁéi mujden
tyétaakkaa, kun kokeneiden tyﬁntekijéiden tiiytyy
sekii tehdii omat tyét ettii perehdyttiiii jatkuvasti
vajhtuvat uudet tyéntekijiit tyétehtiiviin ja yliopis—
ton rkummallisuuksiin".
Sanon tietoisesti 'kummallisuuksiin', sillii eten—
kin yliopiston ulkopuolelta tulleilla tyéntekijﬁillﬁ
kestiiii muutamia vuosia ennen kuin he alkavat ymmirtiiii yiiopiston toiminnan dynamiikkaa, jossa tie—
teenalojen toimintakulttuurit luovat organisaatioon

tarpeista.

sisiiisié jinnitteitii._]os ymmiirrys syntyy, henkilét

Erityisen hankalaksi perusyksikéiden elima‘in tekee se, ettii taloushallintoa hoitavat eri henkilét kuin
rekry’tointeja ja henkiléstéhallintoa, vaikka niméi
tehtéiviit ovat saman prosessin eri niikékulmia. Esimerkiksi yhden professorin eri projekteja voi ballinnoida neljékin eri henkiléii, jotka eiviit kommunikoi

jiiévﬁt yliopiston palvelukseen.
Opetuksen ja tutkimuksen prosessit sekii tieteenalojen kulttuurit vaihtelevat tieteenaloittain,

naiskuvan kadottua professon'n ajkaa kuluu "palveluiden' koordinointiin.
Siiloutuminen luo organisaatioon liséksi uusia
valtarakenteita, sillii vastuualueiden piiillikét puo-

managerialismille, jonkn ohjenuora on tehokkuus.
jinnitteet voivat laimentua, kun hallintovirkamiehet ovat laitosten tai tiedekuntien jiiseniii ja siten

lustavat omaa tonttiaan muiden vastuualueiden

yliopisto-organisaation ongelmat puolestaan pahenevat, kun kokonajsuutta tiirkeéimpiiii on pitiiz‘i

keskeniiiin. I-Ie hoitavat vain oman tyénséi. Koko—

péiiillikéitii vastaan. Motiivit léytyviit sekﬁ asiaﬂjsista

journal.ﬁlaikuiskasvatus
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sillii njiden toimintaympiiristét, resurssit ja tieteel-

liset tavoitteet poikkeavat toisistaan (Ylijoki 1998).
Erilaisuus on ongelma sekﬁi perinteiselle virkamies—

mentaliteetille, jossa pyritéién yhteniijsyyteen, ettz'i

arvokas osa akateemista yhteiséii. Siiloutuneen
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huolta siitéi, etti oma vastuualue saavuttaa sille ase-

VIELA ON TOIVOA

tetut tavoitteet.

Managerialismin ytimesséi on pyrkimys tehostaa
yljopisto-organisaation toimintaa. Samalla managerialismi kuitenkin joutuu toimimaan aiemmin synty—
neissii organisaation ja akateemisen maailman kerrostumissa, joihin sen on sopeuduttava Siksi mana—

KOULUTUSPOLITIIKAN SUPPEA NAKOKULMA

Suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa on syvii usko
rakenteisiin. Vaihtuvia ismejéi ja muoteja seuraavat
koulutuspoliitikot yrittévét tavallisesti vaikuttaa kor—
keakoulutukseen muuttamalla toiminnan rakenteita.

gerialismin tavoitteet voivat toteutua vain osittain.

juuri sopeutuminen avaa mahdollisuuden muokata
managenalismista yliopiston toimintaa kunnioitta—

Viime vuosikymmeninii onkin yhdistetty useita yli-

van toimintatavan. Managerialismi voisi tukea akateemista johtajuutta, jossa arvostetaan kollegiaalisia

opistoja.

Mikéi rakennemuutoksissa on hankalaa? Ei wilttiiméittii se, ettii muutokset ovat hitaita ja tyéliijtii ja

prosesseja ja puretaan tehottomuutta aiheuttavat

sen vuoksi kalliita yhteiskunnalle. Empiirinen tutkimus nirnittiiin osoittaa, ettii hyédyt alkavat niikyii
vasta noin kymrnenen vuoden kuluessa (Nokkala 8:
Vih‘maa 20 l 7).

hallintosiilot.

Siiloutuneen yliopiston purkaminen ei tietenkﬁén

tarkoita hallinnon lakkauttamista vaan sellaisia joustavia halljntorakenteita, joissa kunnioitetaan hyviié
hallintotapaa ja ymmfirretﬁiin perusyksikéiden ja tie—
teenalojen erilaisuutta. Siilot purkaneessa yliopistos—
sa voi vallita yhteiskunnallisten odotusten, akateemj—
sen johtajuuden, virkamiesetiikan ja kollegiaalisuu—

Varsinainen ongelma on sijnii, ettii rakenteiden
uudistajilta puuttuu korkeakoulujen toiminnan dy—
namiikan ymmiirrystii. Rakennemuutoksﬂla pyritiiiin
vaikuttamaan organisaation toimintatapoihin, vaikka
yliopistojen toiminta perustuu ﬁeteenaloihin. Niissé
opetusta ja tutkimusta on jarkevii hoitaa erilaisin ta—

den vilinen dynaaminen tasapaino. (ks. Hoffman &
Vilimaa 2016).

Peliéi ei ole vieléi menetetty._]os hyvin kéy, saam—

voittein ja prosessein.
Akateemisista eroista syntyneet yliopistojen toi—

rne néihdé yliopiston, jossa kunnioitetaan tehokkuu—

mintakulttuurit ja niiden erilaisuus ovat yliopistojen
vahvuus, rikkaus ja laadun tae. Tehokkuuteen 1a kes—
kittﬁmiseen pyrkivﬁn managerialismin kannalta ne
ovat kuitenkin yiiopistojen heikkous. Usein unoht'uu,
ettii korkeakoulutuksen perustehtévé — operas, tutkjmus ja nuorten sosiaalistaminen yhteiskuntaan — on
luonteeltaan yhteiskunnallinen instituutio. Se lﬁytyy
eri muodoissa kaikista jéirjestyneistéi yhteiskunnjsta.
Ongelman ydin on siten yliopisto-organisaation
ja korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen instituution
vilinen ristiriita. Koulutuspolitiikan tekijfit hahmot—

den vaatimusta mutta pyritiiiin piiiitéksiin kriittisen

keskustelun avulla, kollegiaalisesti. Samalla ymmiir—
retiiin, ettﬁ tehokkuutta voi 011a monenlaista ja ettii
numeerinen mittaaminen tukee vain sellaista toimintaa, jota voidaan mjtata. Vaikeasti mitattavat tehtéiviit,
kuten yhteiskunnallinen vuorovaikutus, eiviit kuitenkaan ole véhemmin tiirkeitii. Koulutuspolitiikassa ja
yliopistoissa on tiirkeiiéi ymmiirtdéi akateemisten yh—
teiséjen sisiiistii dynamiikkaa ja sitéi, ettéi yﬁopistot
voivat olla hyédyksi sekii tiedeyhteiséille, taloudelle

ettii ympﬁréiviille yhteiskunnalle, vajkkakin eri tavoin.

tavat ongelmasta vain organisaatio-ulottuvuuden.

JUSSI VALIMAA

Organisaatioita voidaankjn muuttaa laatikkoleikeilléi
ja ismeilléi, mutta korkeakoulutuksen perustehtéivéit
eivéit muutu organisatorisilla kjkkailujlla, sillii opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen prosessit ovat
kietoutuneet tieteenaloihin ja niiden akateemisiin
prosesseihin.

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82987/42137

FT. professori, johtaja
Koulutuksen tutkimuslaitos
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