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Tiivistelmä 

Lisää tehtäviä, säätöä ja sähläystä, hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennysten ja tehtävien 
uudelleen järjestelyiden vaikutukset Tampereen yliopistoon -raportti perustuu Tampereen yliopiston 
pääluottamushenkilöiden kyselyyn syksyn 2021 yhteistoimintaneuvottelujen vaikutuksista yliopiston 
henkilökuntaan ja toimintoihin. Keskitettyjen tukipalveluiden henkilöstöä, noin 1100 työntekijää kos-
keneiden neuvotteluiden seurauksena hallinto- ja tukipalveluiden organisaatiota muutettiin ja 213 
työntekijää kutsuttiin irtisanottaviksi. Uutta työtehtävää tarjottiin 78 irtisanottavaksi kutsutulle. Ky-
selyllä selvitettiin, miten henkilöstövähennykset ja organisaatiouudistukset ovat vaikuttaneet henki-
löstön työolosuhteisiin, yliopiston hallinto- ja tukipalveluiden toimivuuteen ja Tampereen yliopistoon 
työpaikkana. 

Kyselyn tulokset osoittavat, etteivät työtehtävät ole vähentyneet, kuten työnantaja perusteli yhteis-
toimintaneuvotteluissa, vaan työtehtävien määrä on lisääntynyt merkittävällä enemmistöllä, 65 pro-
sentilla vastaajista. Hallinto- ja tukipalvelusta irtisanottujen työntekijöiden tehtävät eivät ole poistu-
neet vaan siirtyneet joko jäljelle jääneille hallinnon ja tukipalveluiden työntekijöille tai opettajille ja 
tutkijoille. Vastaajien enemmistö, 63 prosenttia vastaa saaneensa uusia työtehtäviä. Työtehtäviä on 
poistunut vain pienellä osalla vastaajista, 16 prosentilla kyselyn vastaajista.  

Kyselyyn vastaajat näkevät työn organisoimisessa laajoja puutteita ja epäselvyyksiä, joiden vuoksi 
vastaajat käyttävät aikaa prosessien selvittelyyn. Opetus- ja tutkimushenkilöstölle on tullut paljon 
uusia työtehtäviä, jotka tukipalvelut on aiemmin hoitanut. Nämä uudet tehtävät vievät aikaa ydintoi-
minnoilta, opetukselta, tutkimukselta ja yhteiskunnalliselta vuorovaikutukselta. Yhteistoimintaneu-
vottelussa työantajan tavoitteeksi asettama tavoite ydintoimintojen vahvistumisesta ei tämän selvi-
tyksen mukaan näytä toteutuneen. Sen sijaan ydintoiminnan mahdollisuudet näyttävät heikenty-
neen, joissakin tapauksissa jopa vaarantuneen. 

Yliopiston työntekijät ovat kyselyn perusteella edelleen hyvin sitoutuneita työhönsä, mikä näkyy avo-
vastausten kuvauksina siitä, miten tehtävät tehdään, vaikka aikaa niiden tekemiseen aikaa ei oikeas-
taan olisi. Resurssit ylittävän työkuorman ja työn hyvin tekemisen välinen ristiriita tuottaa työnteki-
jöille eettistä stressiä. Kyselyn vastaukset osoittavat yliopiston toiminnan perustuvan työntekijöiden 
venymiseen. 

Kyselyn tulokset seuraavat 2022 työhyvinvointiselvityksen ja Tampereen yliopiston johtamisjärjestel-
mästä tehdyn arvioinnin tuloksia, joiden mukaan Tampereen yliopiston työnantajamaine on heiken-
tynyt. Vastaajien enemmistö 60 prosenttia ei suosittelisi Tampereen yliopistoa työpaikkana. Hallinto- 
ja tukipalveluiden työntekijöistä vähemmän kuin joka kymmenes suosittelisi yliopistoa työpaikkana, 
opettajista ja tutkijoista hieman useampi kuin joka neljäs. Koko henkilöstöstä yli puolet ilmoittaa 
vaihtavansa työpaikkaa, mikäli saisi mahdollisuuden. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä 12 pro-
senttia ja opetus- ja tutkimushenkilöstöstä 23 prosenttia on samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan 
yliopisto kohtelee työntekijöitään yhdenvertaisesti. Vastaajan työhöntulovuosi ei vaikuta merkittä-
västi arvioihin Tampereen yliopistosta työpaikkana: yhdistyneen yliopiston aikana työt yliopistolla 
aloittaneista  vain 37 prosenttia suosittelisi Tampereen yliopistoa työnantajana.  

Kysely tehtiin kesäkuussa 2022, ja siihen vastasi 526 yliopiston työntekijää. Vastaajista puolet on hal-
linto- ja tukipalveluiden henkilökuntaa ja puolet opetus- ja tutkimushenkilökuntaa. 
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Abstract 

The report, titled More tasks, adjustments, and messes: the impact of redundancies at administra-
tion and support services and rearrangement of tasks on Tampere University, is based on a survey 
conducted by the chief shop stewards. The survey focused on the effects and impact of co-operation 
negotiations from autumn, 2021, on the staff and university operations. As a result of negotiations 
affecting about 1 100 staff members of centralised support services, the administration and support 
service organisation was reformed, and 213 employees were requested to be discharged. New em-
ployment contracts were offered to 78 of them. The survey attempted to clarify how redundancies 
and organisational reforms have impacted to the working conditions of the staff, the functionality of 
administration and support services at the university, and Tampere University as a workplace.    

The results of the survey indicate that, in contradiction to the employer’s justification during co-op-
eration negotiations, the number of work tasks did not reduce. In fact, a significant majority, 
65 percent of the respondents, report an increase in their work tasks. The tasks of the discharged 
administration and support service employees did not disappear: these tasks were transferred either 
to the remaining administration and support service employees, to teachers, or to researchers. In 
addition, the majority of respondents (63 percent) reported that they were assigned new work tasks. 
Only a small number of respondents (16 percent) reported a decrease in work tasks.  

The respondents perceive significant deficiencies and uncertainties with the organisation of work, 
which cause the employees to spend time on clarifying the processes. Teaching and research staff 
are faced with several new tasks that were previously managed by support services. These new tasks 
demand time from core operations, teaching, research, and societal interaction. According to the 
results of the survey, it appears that the objectives set by the employer during co-operation negotia-
tions have not been actualised. Instead, the opportunities for core operations appear to have de-
clined; in some cases, they have even become endangered.   

Based on the survey, the employees are still extremely committed to their work. This is portrayed 
through open-ended answers that materialise as descriptions of completing work tasks, despite hav-
ing no time for them. The contradiction between overloaded work and performing well in the job 
generated ethical stress for employees. Therefore, the responses indicate that the university’s oper-
ations rely on employees’ adaptability.  

The results of the survey mirror the results of wellbeing at work report from 2022 and assessment of 
management system at Tampere University. According to these results, Tampere University’s repu-
tation as a workplace has degraded. The majority of respondents (60 percent) would not recom-
mend Tampere University as a workplace. Furthermore, the percentage of employees at administra-
tion and support services recommending Tampere University is less than 10 percent, while about 
every fourth teacher and researcher can recommend the university. In addition, just over 50 percent 
of the entire staff expressed that, if given the opportunity, they would change workplaces. 12 per-
cent of administration and support service staff, and 23 percent of teaching and research staff agree 
on the following statement: ‘The University treats its employees equally.’ Furthermore, the entrance 
year of the employee does not appear to have a significant influence on the assessments of Tampere 
University as a workplace: only 37 percent of employees who started during the time of Tampere 
Universities would recommend the university as a workplace.  

The survey was conducted in August 2022, with 526 responses from the university staff. Half of the 
respondents represented administration and support services, while the other half includes teaching 
and research staff.  
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Yhteistoimintaneuvottelut romahduttivat paluun normaaliin 

Syyslukukausi 2021 alkoi toiveikkaasti: koronapandemia oli hieman hellittänyt otettaan ja paluuta 
normaaliin odoteltiin. Normalisoitumista oli ilmassa myös uudessa Tampereen yliopistossa. Näytti 
siltä, että yliopistojen yhdistymisen aiheuttamia ongelmia pystyttäisiin ratkomaan yhteistoiminnassa 
yliopistotyönantajan kanssa. Palkka- ja nimikeharmonisoinnissa oli urakoitu satoja tunteja ja monista 
käytännöistä neuvoteltu. Neuvotteluilmapiiri oli parantunut ja yhteistoiminta vaikutti löytävän va-
kiintuneet toimintatavat uudessa yliopistossa. 

Ilmaan normalisoituminen kuitenkin jäi. Aivan yllättäen 13.9.2021, ilman mitään ennakkovaroitusta, 
työnantaja ilmoitti irtisanomisiin tähtäävän yhteistoimintalain (334/2007) kahdeksannen luvun mu-
kaisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Työntekijöitä edustavat pääluottamushenkilöt 
saivat tiedon tulevista neuvotteluista sähköpostitse vain kahdeksan minuuttia ennen kuin asia oli jul-
kinen. 

Neuvottelut koskivat 1100 hallinto- ja tukipalveluiden työntekijää, joiden määrää yliopistotyönantaja 
esitti vähennettävän 215 henkilöllä. Suunniteltuja irtisanomisia perusteltiin sekä toiminnallisilla että 
taloudellisilla syillä. 

Taloudellisia perusteita irtisanomisten suunnittelemiselle oli vaikea ymmärtää. Fuusioituneen yli-
opiston talouden suunnittelu perustui hallituksen hyväksymänä operatiivisen toiminnan tuloksen 
noin 10 miljoonaan euron vuotuiseen alijäämäisyyteen. Operatiivinen toiminta näytti vuoden 2021 
talouden puolivuotiskatsauksessa vähemmän tappiolliselta kuin hallituksen sille toiminta- ja talous-
suunnitelmassa antama liikkumavara: kun hallitus oli vuonna 2020 antanut valtuuden 13 miljoonan 
euron toiminnallisen tappion tekemiseen toimintavuoden 2021 aikana tutkimuksen ja opetuksen 
tuen vahvistamiseksi, oli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tappiota kertynyt ainoastaan 0,6 
miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuloksesta ennakoitiin erittäin vahvaa, ja tuotto-olettama vuo-
delle 2021 oli puolivuotiskatsauksessa yli 40 miljoonaa euroa. Kun koko yliopistokentän ja erityisesti 
säätiömuotoisten yliopistojen, jollainen Tampereen yliopisto on, rahoitus on siirtynyt koko ajan 
enemmän pääomittamisen suuntaan, vaikuttaa hyvin odottamattomalta, ettei pääoman tuottoja 
käytettäisi yliopiston toimintaan; sehän on niiden ainoa käyttötapa. 

Aiemmista taloudellisista sitoumuksista käyttää yliopiston pääoman tuottoja toiminnan vahvistami-
seen ei yliopiston johdossa enää haluttu pitää kiinni, vaan taloutta ja toimintaa lähdettiin sopeutta-
maan massiivisilla henkilöstövähennyksillä. Hallitus päätti sopeutuksesta sähköpostikokouksessa ti-
lanteessa, jossa yliopistolla ei ollut uutta, vahvistettua talous- ja toimintasuunnitelmaa.  

Irtisanomisiin tähdänneiden yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena yliopistolta väheni 180 tuki-
palveluiden työntekijää. Yliopisto kutsui irtisanottavaksi 213 henkilöä, joista 72 otti vastaan työnan-
tajan tarjoaman toisen tehtävän, ja neuvotteluiden aikana vapaaehtoisesti irtisanoutui 39 henkilöä. 
Irtisanomisneuvotteluiden lisäksi 48 työntekijää siirtyi yliopiston palveluksesta Certialle, jolle ulkois-
tettiin yliopiston talouspalvelujen eri toimintoja sekä palkka- ja palkkiopalvelut. Ulkoistamisesta käy-
tiin syksyllä 2021 liikkeenluovutuksen mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotte-
luiden aikaan kohdentui myös toinen, omassa prosessissaan kulkenut kokonaisuus. Se koski yliopis-
ton Rokotetutkimuskeskuksen ja THL:n rokotetutkimushanketoimintojen siirtoa liikkeenluovutuk-
sella Finvac Oy:lle, jonka mukana yliopistolta siirtyi pois 74 työntekijää. Vuoden 2021 lopussa päättyi 
myös 41:n hallinto- ja tukipalveluissa työskennelleen sellaisen määräaikaisen työntekijän työsuhde, 
jonka määräaikaisuuden peruste ei ollut sijaisuus. Kokonaisuudessaan Tampereen yliopistolta hal-
linto- ja tukipalveluiden työntekijöitä väheni vuoden 2021 lopussa lähes 350 henkilöä. 

Myös toiminnalliset perusteet massiivisille irtisanomisille hämmensivät työntekijöiden edustajia, joi-
den kokemuksen mukaan opetuksen ja tutkimuksen tuki oli ollut tukipalveluiden kiireen ja ruuhkan 
vuoksi vaarassa heiketä jo ennen irtisanomisia. Huoli suunniteltujen irtisanomisten vaikutuksista yli-
opiston toimintoihin saikin pääluottamushenkilöt esittämään irtisanomisille hallitun rakenteelliseen 
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muutoksen vaihtoehdon (liite 2), jossa vuosien 2022–2024 aikana olisi saavutettu sama taloudellinen 
säästö ja turvattu yliopiston ydintehtävien katkeamaton ja osaava tuki. 

Kun neuvottelut marraskuussa päättyivät, olimme pettyneitä siihen, ettei neuvotteluilla ollut juuri 
muita vaikutuksia työnantajan päätöksiin kuin sopimukseen pääseminen eropaketeista irtisanotta-
ville. Työntekijöitä edustavien neuvottelijoiden näkökulmasta näytti, ettei työnantaja pystynyt neu-
vottelujen kuluessa esittämään, mitkä konkreettiset työtehtävät tulisivat poistumaan. Työnantajan 
kykyä arvioida tehtävien vähenemistä kuvaa se, että ensimmäinen irtisanottu kutsuttiin takaisin töi-
hin jo seitsemäs tammikuuta 2022. 

Yhteistoimintaneuvottelut olivat hämmentävät, surullisetkin, erityisesti siksi, ettei työnantaja näyttä-
nyt ymmärtävän yliopistotyöpaikan erityispiirteitä. Yliopistolaiset ovat tai ainakin ovat olleet hyvin 
sitoutuneita yliopistoon. Luottamushenkilöiden kokemuksen mukaan koko henkilöstö on ainakin tä-
hän asti kokenut yliopiston akateemisena yhteisönä, jonka arvot, tavoitteet ja toimintatavat on yh-
teisesti jaettu. Yliopisto ei siis ole ollut paikka, joissa jotkut harvat määräävät ja muut tekevät. Yli-
opistolaisten ja vallitsevan johtamisjärjestelmän ristiriidat ovat tulleet esiin yliopiston työhyvinvointi-
selvityksissä (Tampereen yliopisto 2021a), yliopistolaisten näkemyksiä selvittävässä tutkimuksessa 
(Kuusela ym. 2019, 2021) ja Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän arvioinnissa (KPMG 2022). 

Raporttia ovat olleet kirjoittamassa yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöitä edustaneet pää- ja 
varapääluottamushenkilöt Matti Aarnio, Mari Hatavara, Arja Liikanen, Ari Moskari, Sinikka Torkkola, 
Jarkko Valjakka ja Jorma Viikki. Päävastuu raportin kirjoittamisesta on ollut Sinikka Torkkolalla. Kiitos 
yhteiskuntatieteiden kandidaatti Alisa Huttuselle taulukoiden käsittelystä ja tekstin editoinnista. Kii-
tos Riitta-Liisa Larjovuorelle kyselylomakkeen julkaisemisesta verkossa ja avusta SPPS-aineiston hal-
linnassa. Kyselyn ja raportin kommentoinnista kiitos yliopiston luottamushenkilöiden, työsuojeluval-
tuutettujen ja henkilöstöjärjestöjen tukiryhmälle. Ilman viikoittaisia kokouksiamme edunvalvonta ja 
yhteistyö työnantajan kanssa olisi paljon riipivämpää.  

Lokakuussa 2022 Tampereella ja Tarragonassa 

Sinikka Torkkola, Matti Aarnio, Mari Hatavara, Arja Liikanen, Ari Moskari, Jarkko Valjakka ja Jorma 
Viikki  
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Kysely yhteistoimintaneuvottelujen vaikutuksista 

Tampereen yliopistossa käytiin työnantajan aloitteesta yhteistoimintaneuvottelut 13.9.–16.11.2021. 
Yhteistoimintaneuvotteluiden kohteena oli keskitettyjen tukipalveluiden henkilöstö, noin 1100 työn-
tekijää. Yliopiston työnantajan yhteistoiminta-aloitteessa esitettiin hallinto- ja tukipalveluihin 215 
henkilötyövuoden vähennystä sekä tehtävien uudelleen järjestelyjä. Yliopistotyönantaja perusteli 
neuvottelualoitettaan yliopiston taloudellisella tilanteella ja tarpeella keskittää resurssit yliopiston 
ydintoimintoihin: 

Suunniteltujen järjestelyjen [töiden järjestelyt ja uudelleen organisoinnit sekä mahdol-
liset toiminnan ulkoistukset ja liikkeen luovutukset] sekä yhteistoimintaneuvottelujen 
tavoitteena on yliopiston strategian mukaisesti vahvistaa Tampereen yliopiston ydin-
toimintaa eli tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa ylimmän opetuksen antamista 
sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Neuvotteluissa käsiteltävän suunnitelman ta-
voitteena on uuden tukipalveluorganisaation luominen palvelualuetasosta tiimitasolle 
saakka. Tavoitteena on vähentää hierarkiaa ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä laajentaa 
henkilöstön tehtävänkuvia. Tarkoituksena on mahdollistaa osaamispääoman hyödyn-
täminen sekä voimavarojen kohdentaminen taloudellisesti ja toiminnallisesti nykyistä 
vaikuttavammalla tavalla.  
(Tampereen yliopisto 2021b, kursivointi ST.) 

Neuvotteluesityksessään yliopistotyönantaja määritteli tehtävien järjestämisen periaatteita totea-
malla, että ”Tampereen yliopiston tulee keskittyä ydintoimintoihinsa ja järjestää tukipalvelut käyttä-
jälähtöisesti sekä kustannustehokkaasti”.  

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät marraskuussa 2021 erimielisinä.  254 työntekijän työsuhde 
päättyi joko irtisanomiseen, irtisanoutumiseen tai eläköitymiseen. Tampereen yliopistotyönantaja 
tiedotti työsuhteen päättyneen 213 työntekijältä, jotka kutsuttiin irtisanottaviksi. Pääluottamushen-
kilöiden mukaan henkilöstövähennyksiin tulee lukea myös ne 39 työntekijää, joiden työsuhde päättyi 
joko eläkkeelle siirtymisen tai omaehtoisen irtisanoutumisen vuoksi yhteistoimintaneuvottelujen ai-
kana. Pääluottamushenkilöt perustelevat näkemystään sillä, että neuvottelujen kuluessa työnantaja 
ilmoitti, että irtisanottavien lukumäärää vähentää neuvottelujen piiriin kuuluvien työntekijöiden irti-
sanoutumiset 26.11.2022 mennessä. Tiedotteessaan (liite 3) pääluottamushenkilöt katsovat työnan-
tajan rikkoneen neuvottelussa antamansa lupauksensa irtisanoutuvien vaikutuksesta irtisanottavien 
määrään.  

Työntekijöitä neuvotteluissa edustaneet pääluottamus- ja varapääluottamushenkilöt katsoivat, ettei 
yliopistotyönantaja osoittanut taloudellisia, tuotannollisia eikä toiminnallisia perusteita henkilöstö-
vähennyksille. Neuvottelupöytäkirjaan (16.11.2021) jättämissään merkinnöissä työtekijöiden edusta-
jat toteavat, ettei työnantaja antanut tietoja poistuvista tehtävistä. Neuvottelujen aikana ei myös-
kään selvinnyt, miten irtisanottujen työt uudistuksen jälkeen hoidetaan. Työntekijöitä edustaneet 
neuvottelijat esittivät pöytäkirjakirjauksessaan myös huolen tutkinto-ohjelmien ja ydintehtävien 
tuen vähenemisestä, mikä heikentää opetus- ja tutkimushenkilöstön työskentelyedellytyksiä ja työs-
säjaksamista ja siten myös yliopiston tulosta.  

Tässä raportissa kuvataan, miten henkilöstövähennykset ja työn uudelleen organisointi ovat vaikut-
taneet yliopiston sekä hallinto- ja tukipalveluiden henkilökunnan että opetus- ja tutkimushenkilöstön 
työoloihin ja työskentelyyn. Keskeisiä kysymyksiä ovat:  

1) Miten työtehtävät ovat hallinto- ja tukipalveluissa vähentyneet, kuten työnantaja neuvotte-
luesityksessä esitti?  
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2) Miten hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennykset ja uudelleen organisointi vaikutta-
vat hallinto- ja tukipalveluihin ja niiden henkilöstön työolosuhteisiin?  

3) Miten hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennykset ja uudelleen organisointi vaikutta-
vat yliopiston opetukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä ope-
tus- ja tutkimushenkilöstön työolosuhteisiin?   

4) Miten henkilökunta arvioi Tampereen yliopistoa työantajana yhteistoimintaneuvotteluiden 
jälkeen? 

Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennysten ja uudelleen organisoinnin vaikutuksia selvitettiin 
verkkokyselyllä (liite 1) kesäkuussa 2022. Kyselystä tiedotettiin yliopiston intran uutisessa, jota myös 
jaettiin yliopiston henkilökunnan Facebook-ryhmässä. Lisäksi kyselystä tiedotettiin henkilökuntayh-
distysten jäsenkirjeissä.  

Kyselyyn tuli 526 vastausta. Vastaajista 259 hallinto- ja tukipalveluiden henkilökuntaa, 261 opetus- ja 
tutkimushenkilökuntaa. Kuusi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen henkilöstöryhmästä. Kevät-
kesällä 2022 Tampereen yliopistossa hallinto- ja tukipalveluissa oli 769 ja tiedekunnissa 3 313 työnte-
kijää. Kyselyyn vastasi 34 prosenttia hallinnon ja tukipalvelun henkilökunnasta ja kahdeksan prosent-
tia tiedekuntien opetus- ja tutkimushenkilökunnasta. Opettajien ja tutkijoiden vähäistä vastausaktii-
visuutta selittänee se, etteivät he olleet suoranaisesti yhteistoimintaneuvotteluiden kohteina. Vas-
taajissa on selvä yliedustus professoreita (yli 40) suhteessa heidän pienempään osuuteensa koko 
opetus- ja tutkimushenkilökunnasta. Tämä selittynee sillä, että professoreilla on keskimäärin merkit-
tävästi enemmän vastuita yliopiston ydintoiminnoista ja niiden kehittämisestä. Siten tässä raportissa 
todennetut tukipalveluiden heikennykset sekä tehtävien siirtämiset opetus- ja tutkimushenkilöstölle 
ovat vaikuttaneet erityisen paljon professoreiden työhön ja opetus- ja tutkimustyön tekemisen mah-
dollisuuksiin. 

Valtaosa vastaajista oli aloittanut yliopiston palveluksessa ennen Tampereen teknillisen ja Tampe-
reen yliopiston yhdistymistä. Hieman yli puolet vastaajista on ollut yliopistojen palveluksessa jo en-
nen yliopistolakiuudistusta 2010.  Vastaajista 20 jätti vastaamatta kysymykseen työhöntulovuodesta. 
(Taulukko 1). 

Taulukko 1  
Työsuhteen aloitusvuosi  

Aloitusvuosi N % 

1984–2009 275 54 

2010–2018 140 28 

2019–2022 91 18 

Yhteensä 506 100 
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Työtehtävien määrä 

Työtehtävien määrän muutosta selvitettiin kolmella kysymyksellä, joissa vastaajia pyydettiin vertaa-
maan nykytilannetta aiempaan ja kysyttiin, ovatko tehtävät lisääntyneet tai vähentyneet. Kolman-
nessa kysymyksessä kysyttiin erityisesti, onko vastaaja saanut uusia tehtäviä, jolloin saatiin selville 
myös laadullisia muutoksia. Kyselyyn vastanneista hallinto- ja tukipalveluiden työntekijöistä 69 pro-
senttia arvioi työtehtäviensä määrän nousseen ja opettajista ja tutkijoista 62 prosenttia. Koko henki-
löstä 81 prosenttia vastaa kieltävästi kysymykseen työtehtävien vähentymisestä. Uusia tehtäviä ar-
vioi saaneensa yli 63 prosenttia vastanneista. (Taulukot 2–5). Näyttää siis selvältä, että yhteistoimin-
taneuvottelut ja töiden järjestely ovat johtaneet sekä laadullisesti uusien työtehtävien antamiseen 
että työn kokonaismäärän lisääntymiseen suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista yliopiston työn-
tekijöistä, ja vain pieneltä osalta hallinto- ja tukipalveluiden työntekijöistä on poistunut aiempia teh-
täviä. 

Taulukko 2 
Työtehtävien määrä lisääntynyt 

Henkilöstöryhmä  Ei Kyllä En osaa sanoa Yhteensä  N 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 24 69 7 100 % 259 

Tutkimus- ja opetushenkilöstö 25 62 13 100 % 261 

Koko henkilöstö 25 65 10 100 % 526 

 

Taulukko 3. 
Saanut uusia työtehtäviä 

Henkilöstöryhmä Ei Kyllä En osaa sanoa Yhteensä N 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 29 65 5 100 % 259 

Tutkimus- ja opetushenkilöstö 31 61 8 100 % 261 

Koko henkilöstö 30 63 7 100 % 526 

 
Taulukko 4 
Työtehtäviä on poistunut 

Henkilöstöryhmä Ei Kyllä En osaa sanoa Yhteensä N 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 75 24  2 100 % 259 

Tutkimus- ja opetushenkilöstö 88 8 4 100 % 261 

Koko henkilöstö 81 16 3  100 % 526 

 

Vastaajista 73 prosenttia kuvaa avovastauksissa tehtävien lisääntymistä. 386 avovastauksessa kuva-
taan sekä irtisanottujen tehtävien siirtymistä suoraan toisen työntekijän tehtäviksi että hallinto- ja 
tukipalveluiden töiden siirtymistä opettajien ja tutkijoiden tehtäviksi.  
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Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstön kuvaukset kertovat irtisanottujen tehtävien siirtymisestä jäl-
jelle jääneille työntekijöille.  

Työmäärä on ja yksittäisten työsuoritteiden lukumäärä on lisääntynyt, vaikka esihenki-
lötehtävä on 2022 alusta poistunut. (…) Työtilannetta voisi kuvata tulipalojen sammut-
tamiseksi, vaikka samaan aikaan on tarkoitus kehittää toimintaa ja palveluja sujuvam-
paan suuntaan.  

Minulle on siirtynyt irtisanotuilta ja irtisanoutuneilta työtehtäviä ja lisää on mahdolli-
sesti siirtymässä. Kyseessä ei ole pieniä tehtäviä vaan ihan aikaa vieviä ja vastuullisia 
työtehtäviä. Työnkuvani oli jo ennestään täysi. 

Väkeä vähennettiin niin paljon, ettei töitä saada tehdyksi järjellisessä ajassa. 

Töitä, joita aiemmin teki noin 30 henkilöä, tekee nyt alle 15 henkilöä. Lisäksi joutuu 
käymään töissä oman toimipisteen lisäksi toisessa toimipisteessä, jossa ei ole oikeasti 
tarvetta käydä. 

Assistenttimme ovat päälakea myöden täynnä töitä, eivätkä enää kerkeä edes välttä-
mättömiä.  

Työtehtävien määrä on kolmin-nelinkertaistunut. Irtisanottujen työtehtävät siirtyivät 
suoraan jäljelle jäävien hoidettaviksi. Yt:eissä todettiin, että poispotkittavien työtehtä-
viä ei enää vuodenvaihteen jälkeen ole olemassa, mutta näin ei (yllätys yllätys) todelli-
suudessa ole (eikä olisi mahdollista ollutkaan). Lisäksi tiimillemme koetetaan jatkuvasti 
valuttaa muualta vielä lisää hommia, jotka eivät meidän tontille kuulu. 

Vaikka työntekijä on siirtynyt uuteen tehtävään ja uuteen yksikköönkin, vanhat tehtävät eivät ole 
poistuneet. 

Vanhoja tehtäviäni olen hoitanut uuden työn ohella koko kevään, koska tästä muutok-
sesta ei ole tiedotettu ketään. Uuteen tehtävään ei ollut perehdytystä ja kevät on ollut 
erittäin suuritöinen ja tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti. 

Yt-neuvotteluiden myötä minut siirrettiin tekemään poisjääneen henkilön töitä. Jou-
dun tekemään vanhat ja uudet työt eikä kumpaankaan riitä aika. Joudun jakamaan 
työaikani töiden välillä. Ylityötunnit on täynnä. Lisäksi sain puutteellisen perehdytyk-
sen uuteen työhön. 

Olen eri tiimissä kuin ennen yt-prosessia ja sen myötä olen saanut uusia (ihan mie-
luisiakin) tehtäviä, mutta vanhat hännät ja roolit ovat kaikki edelleen olemassa myös. 

Minulle on tullut lähes kaikki irtisanotun henkilön työtehtävät keväällä sen jälkeen, 
kun väliaikaisesti tiimiämme avustanut henkilö ei enää jatka puolipäiväisenä touko-
kuun 2022 jälkeen siirryttyään toiseen yksikköön [yksikön nimi poistettu]. (…) Kuvaa-
vaa on, että tällä porukalla saamme juuri ja juuri pakolliset tehtävät tehtyä. (…) Varsi-
naiset työtehtäväni, joita siis edelleen hoidan, liittyvät… 

Noin 10 hengen tiimistä irtisanottiin kaksi ihmistä ja toiset kaksi siirrettiin paikkaa-
maan muualle vuodenvaihteessa yt-neuvottelujen jälkeen. Tämä on tarkoittanut eri-
tyisesti irtisanottujen kollegoiden töiden jakamista meille muille kesken muutenkin kii-
reisimmän vuodenajan, ja olen itsekin saanut todella ison uuden asiakokonaisuuden 
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hoidettavakseni (ja opeteltavakseni) kaiken vanhan työkuorman päälle. Ei annettu 
vaihtoehtoja, eikä mitään vanhoja töitä ole tietenkään vastaavasti poistunut. 

Opettajien ja tutkijoiden avovastauksista ilmenee, että hallinto- ja tukipalvelun aiemmin hoitamia 
tehtäviä on siirtynyt opetus- ja tutkimushenkilökunnalle. Tehtäviä on siirtynyt kaikilta osa-alueilta: 
henkilöstöhallinnosta, taloudesta, tutkimuksen tukipalveluista, opintohallinnosta ja tietopalveluista. 
Kyse ei ole vain yksittäisistä tehtävistä, vaan opettajat ja tutkijat ovat saaneet runsaasti uusia, heidän 
tehtäviinsä aiemmin kuulumattomia tehtäviä.  

Aiemmin hallinnossa hoidettuja tehtäviä on siirtynyt itselle. Tehtäviä tehdään erilais-
ten tietojärjestelmien välityksellä, ja nämä tietojärjestelmät eivät useinkaan toimi. 
"Yksinkertaisiin asioihin" kuluu suhteettomasti työaikaa: kuten vaikkapa, miten vie-
raileva luennoitsija saa korvauksensa; mistä tutkimusavustajalle saadaan tarvittavat 
työvälineet, kulkukortti, staff-oikeudet; miten koordinoimani kurssin tilajärjestelyt 
saataisiin lopultakin kuntoon; miten saisin opiskelijan kurssille, kun Sisu ei hyväksy 
häntä; miten saisin opiskelijan suorituksen pois "osasuorituksista"; mistä voisin ky-
syä, mitä käyttövaltuuksia minun tulisi hakea, että voisin hoitaa työtäni; miksi käyt-
tövaltuushakemukseni hylätään; mitä teen toimimattomalle työkoneelleni (saan it-
seapuohjeet helpdeskistä); miten saan yritysportaalin toimimaan työkännykässäni, 
jne, jne, jne. 

Erilainen metatyö on lisääntynyt. YT:iden seurauksena monet ratkaisevat hallinnon 
henkilöt joko ulkoistettiin tai tajusivat ottaa itse jalat alleen. Hallinnollisesti yliopis-
tolla ei olla oltu yksittäisiä poikkeuksia (esim. hyvin toimivat tutkimuspalvelut) lu-
kuun ottamatta näin huonossa tilanteessa vuosiin.  

Esimerkiksi vastuullani on ollut uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Aiemmista 
vuosista poiketen tänä vuonna pelkästään työpisteiden ja tarvittavien työvälineiden 
järjestämiseen meni huomattavasti aiempia vuosia enemmän aikaa.  

Huomattavasti enemmän hallinnollista työtä, vastuullisten henkilöiden selvittelyä, 
epäselvien prosessien seurausta (esim. työsopimusten uusimiseen liittyen).  

Hyvä esimerkki tukipalvelujen työtehtävien siirtymisestä opetus- ja tutkimushenkilö-
kunnalle on rekrytoinnit. Olen ollut aiemminkin mukana rekrytointien valintaryh-
mässä. Tänä keväänä kuitenkin osoittautui, että valintaryhmän jäsenten tehtävät 
ovat laajentuneet, mm. Laura-järjestelmän käyttö, viestintä ei-haastatteluun kutsu-
tuille, haastateltavien yhteydenotot, haastatteluajankohtien sopiminen, valintaehdo-
tuksen laadinta, jne. 

Vastaajista 83 eli 16 prosenttia ilmoittaa tehtäviä poistuneen. Avovastauksissa poistuneita tehtäviä 
kuvailee 17 vastaajaa. Näissä vastauksissa neljässä viitataan esimiestehtävien poistumiseen; tosin 
yksi vastaajaa toteaa, että vaikka virallisesti esihenkilötehtävät ovat jääneet pois, niin työhön on silti 
yritetty sisällyttää esihenkilötehtäviä ilman esihenkilöasemaa. It-tuesta mainitaan asiakaspalveluteh-
tävän, help-deskin poistuneen. Muut vastaukset ovat yleisluontoisia mainintoja, joissa usein on myös 
lisätty maininta uusista tehtävistä.  

Esimiestehtävät poistuneet, sisältövastuualueet lisääntyneet merkittävästi. 

Mieluisia tehtäviä viety pois 



12 

Uudelleenorganisoinnin myötä tehtävät muuttuivat, vanhat lähtivät ja tulivat uudet 
tilalle. 

Avovastaukset näyttävät monentyyppisten tehtävien lisääntyneen sekä hallinto- ja tukipalvelutehtä-
vissä että opetuksessa ja tutkimuksessa.  Tehtävien vähentymisestä ja poistumisesta sen sijaan on 
näyttöä niukasti. Vastaukset kertovat myös työkuorman kasvusta ja sen vaikutuksista työn laatuun.  

Henkilöstövähennysten vaikutukset hallinto- ja tukipalveluihin 

Työn laadullisia muutoksia selvitettiin kolmella väittämällä. Vastaukset väittämiin osoittavat, ettei 
aikaa työn tekemiseen ole riittävästi. Vain alle kolmannes vastaajista katsoo, että aikaa työtehtäviin 
on riittävästi. Samoin alle kolmannes kokee saavansa riittävästi tukea työssään. Vain joka viides on 
sitä mieltä, että työ on organisoitu johdonmukaisella ja asiantuntevalla tavalla. (Taulukko 5) Ajan ja 
tuen puute nousee esiin myös avovastauksissa tehtävien lisääntymisestä. 

Taulukko 5 
Väittämät työtehtäviin varatusta ajasta, tuesta ja työn organisoinnista* 

  
Väittämät 

Hallinto- ja tukipalvelu- 
henkilöstö 

Tutkimus- ja opetus- 
henkilöstö 

Koko henkilöstö 
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Minulla on riittävästi 
aikaa hoitaa työtehtä-
väni 

56 26 18 
100 %  
N=255 

53 30 17 
100 %  
N=253 

55 29 18 
100 % 
N=514  

Saan riittävästi tukea 
työtehtävissäni 

50 27 23 
100 % 
N=256 

46 32 23 
100  
N=256 

48 30 23 
100 % 
N=518 

Työn organisointi on 
johdonmukaista ja 
asiantuntevaa 

62 18 21 
100 % 
N=249 

53 26 21 
100  
N=251 

57 22 21 
100 % 
N=505 

* Taulukossa on yhdistetty vaihtoehdot täysin samaa mieltä ja samaa mieltä sekä täysin eri mieltä ja 
eri mieltä. 

Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennysten ja tehtävien uudelleen organisoinnin vaikutukset 
henkilöstön työolosuhteissa näkyvät paitsi tehtävien määrällisenä lisääntymisenä myös tehtäväsisäl-
töjen muutoksina sekä työnjaon ja työtehtävien epäselvyyksinä. Kyselyssä ei suoraan kysytty organi-
saatiomuutoksista, mutta avovastauksissa on runsaasti kommentteja tehtävien uudelleen organi-
soinnin etenemisestä ja vaikutuksista työn sisältöihin. Muutosten suorana kohteena olleiden tukipal-
veluiden henkilöstö kuvaa tilannetta sekavaksi, mikä tekee työskentelystä tehotonta; tiedon etsintä 
ja asioiden selvittely vievät aiempaa enemmän aikaa. 

Tehtävät ovat muuttuneet yksipuolisemmiksi ja tilalle on tullut paljon lisää sekalaisia 
hallinto-, rutiini- ja avustavia tehtäviä, joita en ole halunnut ja joita ovat aiemmin hoi-
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taneet muut, esimerkiksi Certialle YT-kierroksella siirretyt henkilöt. Tehtävät ovat en-
tistä yksitoikkoisempia mutta niitä on määrällisesti todella paljon. Ja liian paljon jou-
tuu tekemään erilaista selvittelyä ja ihmettelyä, kuka hoitaa mitäkin ja mikä on pro-
sessi.  

Syksyn yt-kierroksen jälkeen ei ole lainkaan keskusteltu, päätetty ja ilmoitettu siitä, 
mitä töitä ei enää tehdä. Ei kaikkien irtisanottujen tehtävät olleet päällekkäisiä tai tur-
hia. Nyt ne on vain sälytetty vaivihkaa muille muka työjärjestelyjen kautta mutta hoi-
tajaa vaille jääneet tehtävät kiertävät nyt jäljelle jääneillä. Kun kerran hoitaa jonkin 
homman ikään kuin hätäapuna niin se jääkin jatkossa itselle. 

Virallisesti työtehtäväni ei ole muuttunut, mutta työtehtäviä on epävirallisesti valunut 
ylivuotona muilta tiimeiltä, kun "jonkun nämä pitäisi tehdä". 

Uudelleenorganisoinnin takkuamisesta kertovat vastaukset epäselvyyksistä tehtävissä ja niihin teh-
dyissä muutoksissa.  

Näyttää siltä, että uusi organisaatio piirrettiin Powerpointille, julkaistiin, käynnistettiin 
ja sen jälkeen vasta alettiin miettiä, kuka työt hoitaa ja mikä on prosessi. Nyt meidän-
kin tiimissämme on alettu kerätä meiltä työntekijöiltä tietoa ja volyymilukuja uusista 
mitä ihmeellisimmistä töistä, jotka eivät ole yksikön tehtäviä [yksikön nimi poistettu]  
tehtäviä mutta ovat meille vain ajautuneet tai ajettu syystä tai toisesta. Jotenkin on 
sellainen olo, että erilaisia "epämääräisiä kasoja" sysitään tiimiltä tai toiminnolta toi-
selle ja joku onneton ne sitten saa kuormansa päälle, halusi tai ei. 

Tiimin toimintaa ei ole juuri ollenkaan suunniteltu ennalta eikä ole ymmärrystä mitä 
tehtävät ovat suhteessa muihin yksikön tiimien tehtäviin. Tavoitteita, asiakkaiden tar-
peita tai budjettia ei ole mietitty tai tiedossa. Organisoitua perehdytystä ei ole ollut. 
Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä, epätietoisuutta ja kuormitusta.  

Lopputulos vaikuttaa melkeinpä hatusta vedetyltä: yhdellä tiimillä on useita eri tehtä-
viä, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, jolloin tiimiytyminen on lähes mah-
dotonta, kun yhteisiä tavoitteita ja päämääriä ei ole. Toivoisin, että Tampereen yli-
opistossakin siirryttäisiin vanhanaikaisesta ylhäältä päin johtamisesta siihen, että 
työntekijöitä aidosti OSALLISTETTAISIIN toimintaa ja palveluita suunniteltaessa. 

On olemassa virallinen organisaatio ja sen tukena helvetillinen hallintohimmeli virtu-
aalitiimeineen ja epävirallisine tiiminvetäjineen. "Komentoketjut" ovat epäselviä. Mie-
lestäni tehtäväni on auttaa tutkijoita ja opiskelijoita pienissä ja isoissa arjen asioissa, 
jotta he saisivat työnsä tehtyä. Se on ilo ja myös tukipalveluiden keskeinen tehtävä. 
Organisaatiouudistuksen myötä tämä fokus on hämärtynyt ja tuntuu, että on pitänyt 
vain toteuttaa johdon epämääräisiä oikkuja.   

Hallinto- ja tukipalveluiden uudelleen organisoinnin pulmat ja työnjaolliset epäselvyydet nousevat 
esiin myös opettajien ja tutkijoiden avovastauksissa. Vastaajat kuvaavat sekä opettajille ja tutkijoille 
aiemmin kuulumattomien tehtävien lisääntymistä että näiden tehtävien hoitamisen käytännön on-
gelmia.  

Koska henkilökuntaa ei enää ole, aikaa menee myöskin sen selvittämiseen, kuka mil-
loinkin näitä asioita hoitaa vai hoitaako lainkaan. 
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Lasku saattaa pyöriä viikkokausia sähköpostissa henkilöltä toiselle eikä kukaan ota 
siitä koppia. Tällainen koodien kanssa viikkokausia tappelu ja oikeiden henkilöiden 
löytäminen ottamaan vastuuta asioista ei todellakaan ole niitä tehtäviä, jotka kuulu-
vat professorin työnkuvaan. Yhden laskun maksatuksen epätietoisuus voi siis työllis-
tää useita henkilöitä viikkokausia. Toki näistä tehtävistä on ohjeita sähköpostilla ja 
intrassakin, mutta ei niitä ikinä kuitenkaan löydä, kun niitä muutaman kerran vuo-
dessa tarvitsee. 

Kyselytutkimuksen vastaukset näyttävät, että hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennykset ja 
organisaatiomuutokset ovat lisänneet työkuormaa ja heikentäneet työolosuhteita. Työmäärän kas-
vun ohella työtehtävien epäselvät sisällöt ovat huonontaneet työn tekemisen edellytyksiä. Organi-
saatiouudistus näyttää epäonnistuneelta, eivätkä hallinto- ja tukipalvelut näytä pystyvän vastaamaan 
riittävän hyvin yliopiston toimintojen edellyttämiin palvelutarpeisiin. 

Henkilöstövähennysten vaikutukset opetukseen ja tutkimukseen 

Kyselyn avovastaukset näyttävät konkreettisesti, miten hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähen-
nykset ja organisaatiouudistus ovat vaikuttaneet professoreiden, yliopistonlehtoreiden ja -opettajien 
sekä tutkijoiden työhön. Vastaukset kertovat myös, miten yliopistotyönantajan yhteistoimintame-
nettelyn tavoitteeksi asettama yliopiston ydintehtävien eli opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnalli-
sen vuorovaikutuksen vahvistaminen on toteutunut.  

Vastaajien kuvaukset ja esimerkit osoittavat monin tavoin, että opettajien ja tutkijoiden aikaa kuluu 
tehtäviin, joista aiemmin huolehtivat tukipalvelun työntekijät. Kun selkeätä työnjakoa ei ole ja tuki-
tehtäviä tehneet on irtisanottu, joutuvat opettajat ja tutkijat hoitamaan myös tukipalvelutyöt, jotta 
tutkimus ja opetus mahdollistuvat. Opetus- ja tutkimushenkilökunnalta kyseisten tehtävien suoritta-
minen vaatii usein enemmän aikaa kuin mitä tukipalveluhenkilökunnalta on niihin kulunut. Opetus- 
ja tutkimushenkilöstö on valittu opetus- ja tutkimusansioillaan tekemään yliopiston perustehtäviä, 
joten heiltä puuttuu asiantuntemus ja aika tehdä aivan toisenlaisia tehtäviä, jotka nyt ovat heille siir-
tyneet.  

(…) eikä ole järkevää, että esim. proffat käyttävät työaikaansa kaiken maailman här-
päkkeisiin, jotka joku muu osaisi hoitaa paljon nopeammin ja sujuvammin. 

Virallisesti mitään muutosta ei tietenkään ole tapahtunut, mutta tukipalvelujen ro-
mahdettua on kannettava enemmän huolta ja tehtävä enemmän töitä aina kun tarvit-
see apua. Luotetut avainhenkilöt on korvattu sähköpostirajapinnoilla, mutta ilman sel-
keitä kuvauksia tehtävien jakautumisesta. Niinpä kun vastaan tulee ongelma sisuun 
tai opetustilojen varauksiin tai opetusaikojen sumplimiseen tai projektin budjettiin tai 
uuden vierailijan avustamiseen tai ei-suomenkielisen työntekijän tukeen suomenkieli-
sessä työterveydessä jne., kestää avun saaminen selkeästi kauemmin, oikean henkilön 
tavoittaminen on haastavampaa, ja tähän metsästykseen ja kovisteluun ("tarvitsen 
nyt nimen ihmiseltä, jolle voin soittaa en yhtään sähköpostiosoitetta jota ei lueta 
enää") menee varsin paljon aikaa. 

Jokaisen tukipalveluhin liittyvän asian hoitamiseen menee huomattavasti aiempaa 
enemmän aikaa koska kun teen palvelupyynnön tai lähetän sähköpostin asiaa hoita-
valla ihmiselle, en saa vastausta ja sitten joudun kysymään samaa asiaa monta ker-
taa. Toisinaan vastauksia ei saa lainkaan, toisinaan vastauksena on linkki ohjeisiin ja 
minun itseni pitää sitten käyttää aikaa sen asian tekemiseen ja tekemisen opetteluun. 
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Tutkijat kertovat, ettei tutkimukseen ole tullut resursseja lisää vaan ne ovat vähentyneet. Projektien 
vastuullisten tutkijoiden aika kuluu hallintoon ja asioiden selvittelyyn. 

Lähes kaikki hallinnon tuki on poistunut. Kaiken saa nykyään selvittää itse ja tehdä 
myös. Kaikesta on tullut kovin monimutkaista ja vaikeaa 

Vuoden vaihteen jälkeen, osin jo ennen yt-menettelyyn liittyvän epävarmuuden vuoksi, 
kaikesta on tullut valtavan hidasta ja epäselvää. Tämä pätee rekrytointiprosesseihin, 
ihmisten tavoittamiseen, hankintaan, raportointiin, it-palveluihin jne. Tukipalvelujen 
ihmisiä ei saa kiinni yleisten osoitteiden takaa, varmasti koska heillä on kestämätön 
kiire, mutta se tarkoittaa, että tutkijana päädyn itse hoitamaan asioita, jotka missään 
nimessä eivät kuulu omaan työnkuvaani tai osaamisalueisiini. Kestämättömimpänä 
esimerkkinä hankkeessani toteutettava hankinta, jonka hoitamiseen on nyt kahden 
hankkeessa työskentelevän tutkijan lisäksi tarvittu YHDEKSÄN eri ihmisen myötävaiku-
tusta: ketään ei saa kiinni, ja kun lopulta saa, hän on seuraavassa hetkessä (sairaus)lo-
malla. Prosessit ovat täysin hukassa ja kaikki viipyy. Lopputuloksena olemme joutu-
neet itse hankkeessa (minä päävastuullisena) hoitamaan hankintaa samaan aikaan 
kun hankkeessa on menossa rekrytointeja ja raportointi. Kyseleminen asian etenemi-
sestä ja prosessien liikkeessä pitäminen vaatii tuhottoman määrän aikaa ja lukemat-
tomia muistutteluviestejä. Käytännössä en ole itse ehtinyt tehdä tutkimustyötä muuta 
kuin satunnaisesti, koska käytän aikaani prosessien selvittelyyn ja liikkeelläpitämiseen. 
Ironista tässä on se, että kyse on kuitenkin yliopiston rummuttamasta rahoitusläh-
teestä [rahoituslähteen nimi poistettu]. johon naiivisti itse oletin tukea löytyvän. Kyse ei 
ole siitä, etteivätkö tukipalvelut haluaisi auttaa, vaan siitä, että prosessit on rikottu, 
työtehtäviä muuteltu ja ihmisille kasattu niin paljon kaikkea, että kapasiteetti ei vain 
riitä. 

Yliopistojen ydintoimintojen vahvistamisen sijaan henkilöstövähennykset ja tehtävien uudelleen or-
ganisointi näyttävät vastausten mukaan jopa vaarantaneen yliopiston perustoiminnan. Tämä näkyy 
paitsi opetuksessa ja tutkimuksessa myös yliopiston kansainvälistymistä tukevassa toiminnassa. Tuki-
palveluiden saatavuus on huono, eivätkä tutkijat koe saavansa oikeata tietoa. Opetus- ja tutkimus-
henkilökunnan tehtäväksi on myös tullut vastuu hallinnollisten prosessien etenemisestä ja siiloutu-
neiden palveluiden yhteensaattamisesta. Myöskään kaikessa tekemisessä välttämätön tuki työväli-
neiden, erityisesti tietokoneiden kanssa ei toimi.  

Joudun toimimaan yhdyshenkilönä siiloutuneiden ja liian kiireisten tukipalveluiden vä-
lillä: sekä tuottamaan samaa tietoa eri muodoissa eri palveluihin (HR, talous, K&O) 
että välittämään tietoa ja käsityksiä eri palveluiden välillä. Vastuu kaikista hallinnolli-
sista prosesseista on minulla, eivätkä ne etene ilman minun toistuvaa patistamistani ja 
peräänkyselyä. 

Olen joutunut tekemään aikaisemmin tukihenkilöstölle kuuluvia tehtäviä merkittävissä 
määrin, eikä monet asiat ole edistyneet henkilöiden puuttuessa. 

Itse joutuu hoitamaan kaiken maailman systeemeihin kirjautumisia ja tekemään tuki-
pyyntöjä lomakkeiden kautta, kun ennen on ollut tuttu henkilö jolta hommaa nopeasti 
pyytää. Koskaan ei tiedä kuka hoitaa ja mitä. Sihteerihommiin menee tosi paljon ai-
kaa. 
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HR:stä kestää todella pitkään saada mitään vastauksia ja lopulta saadut vastaukset 
ovat olleet paikoin jopa vääriä, minkä takia ulkomailta tulevien työntekijöiden tai vie-
railijoiden maahantulo on meinannut vaarantua. 

I have to figure out much more my self, for IT, travels, salary, booking of rooms etc etc. 
Often no one to help me, and the times I reach someone they just point me to a guide I 
CAN figure it out, but something that would take an expert (in that field) 5-10 minutes, 
takes an hour for me, or more. It steals time from my research work. Big difference 
when IT is not on campus (as before christmas), the few times I have been able to 
meet someone, we often fix 3-4 different issues in ni time, instead of filing 3-4 tasks, 
wait, being misunderstood, hit wrong answer, file a new problem etc etc. I think I use 3 
times as much time on support matters compared with before Christmas, and in some 
cases the university even don't have a solution for my needs 

Kansainvälistymistä tukevista palveluista konferenssipalvelut nousevat esiin tutkimus- ja opetushen-
kilökunnan vastauksissa kysymykseen, miten tehtävät ovat lisääntyneet. Vastaajat kuvaavat muutok-
sen olleen merkittävä, kun aiemmin konferenssien järjestelyyn saatu tuki on lähes kokonaan poistu-
nut. Eräs vastaaja kertoo konferenssipalvelujen heikentämisen vaikuttaneen päätökseen olla enää 
järjestämättä konferensseja. 

Laboratoriopalveluiden muuttunut tilanne nousee esiin useissa avovastauksissa: uudelleen organi-
sointi ja työntekijöiden vähennykset ovat vastausten mukaan johtaneet tilanteeseen, etteivät labora-
toriopalvelut pysty vastaamaan tutkimuksen tarpeisiin samalla tavalla kuin ennen. Tehtäviä on siir-
retty opetus- ja tutkimushenkilökunnalle, joiden toimenkuvaan tai asiantuntijuuteen tehtävät eivät 
ole kuuluneet.  

Olen ollut ilman asiantuntijaa [tehtävänimike korvattu asiantuntijalla] vuoden alusta 
lukien, joten olen tehnyt sekä omat työni että kaikki opetukseen ja tutkimukseen liitty-
vät laboratoriotyöt siinä, missä olen pystynyt, jotta opetus ja tutkimus pyörisi, opiskeli-
jat saisivat tässä katastrofaalisessa tilanteessa edes pääosin sen, mitä kurssikuvaukset 
lupaavat, ja että jatko-opiskelijoiden työt etenisivät, ja että laboratoriomme tutkimus-
tuotanto säilyisi käynnissä, vaikka tutkimusmateriaalihankintaa ja uusien laitteiden 
käyttöönottoa ei ole ollut mahdollista näissä oloissa yksin toteuttaa. 
 

Laboratoriohenkilöstöön kohdistuneet rankat leikkaukset ja henkilöstön vähentäminen 
toi varmasti jokaiselle tutkijalle mahdottoman määrän lisää työtehtäviä. Tutkimusryh-
mässä, jossa työskentelen, asiantuntijoidenmäärä väheni kahdesta nollaan, mutta hei-
dän työtehtävänsä eivät ole poistuneet minnekään, vaan on meidän tutkijoiden vas-
tuulla saada kaikki pyörimään. 

Jäljelle jääneet laboratorioissa työskentelevät asiantuntijat ovat saaneet uusia lisätehtäviä, jotka vie-
vät aikaa aiemmilta tehtäviltä. Tämän vastaajat arvioivat vaikuttavan sekä yliopiston sitoumuksiin 
että tutkimuksen määrään ja laatuun. 

Olemme sitoutuneet tekemään kansainvälisen validoinnin tietyllä aikataululla ja to-
dennäköisesti joudumme rikkomaan sopimusta, josta voi seurata sanktioita yliopis-
tolle. 
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Tämä vähensi henkilökuntaa, joka ylläpitää laboratoriotiloja ja kouluttaa tutkijoita nii-
den käytössä. Seurauksena on alikoulutus tilojen ja laitteiden oikeassa ja turvallisessa 
käytössä.  

Myös vastuullisissa hallinnollisissa prosesseissa, kuten rekrytoinneissa ja palkkioiden maksatuksessa, 
tuen saaminen on merkittävästi vähentynyt, ja viivästykset aiheuttavat ongelmia perustoiminnoille: 

Rekrytointeihin liittyen erilliset tekstien tuottamisen vaiheet ovat aiempaa selvästi 
enemmän valintaryhmän harteilla. Erinomaisesti toimineen opetuksen arvioinnin 
tuen poistaminen [yksikön nimi poistettu] heitti valintaryhmille huomattavan lisäteh-
tävän, jossa vaadittaisiin pedagogista erityisasiantuntemusta. HR:n työkuorma ja 
vaihtuvuus ovat johtaneet siihen, että valintapäätöksen jälkeen työsopimusten 
kanssa edetään suunnattoman hitaasti. Kun valintoja ei voida prosessin keskeneräi-
syyden vuoksi julkistaa, on esim. ensi vuoden opetuksen suunnittelu lykkääntynyt 
ihan viime metreille ja sijaisjärjestelyjä ym. joudutaan tekemään vielä elokuulla. 

Moni asia on hitaampaa tai viivästyy - ja sitä kautta aiheuttaa lisätöitä lisähuolesta 
puhumattakaan. Esimerkiksi HR:n ruuhkat - siellä kyllä paiskitaan hartiavoimin töitä 
- olen huolisssani heidän(kin) jaksamisestaan! - mutta kun rekrytoinnit viivästyvät tai 
ovat epävarmoja se heijastuu siihen, että esimerkiksi opetusta on hankala suunni-
tella. 

Hr ei myöskään hoida sellaisia tehtäviä mitä edellisinä vuosina ja esim. minun olisi 
pitänyt lehtorina vastata harjoittelutuen laskuttamisesta tiedekunnalle, vaikka mi-
nulla ei ole edes nimenkirjoitusoikeutta. En tiedä laskuttiko tiedekunta tätä harjoitte-
lutukea lopulta ollenkaan, koska ei kuulemma kuulu hr:n tehtäviin. Luentopalkkioita 
hoitavat tahot, hoitavat asioita niin hitaasti, että joudun vastaamaan useisiin turhiin 
viesteihin ja pahoittelemaan, että asiat eivät ole hoituneet. Palkkiotiimi kyselee mi-
nulta maksettavan palkkion määriä, vaikka aiemmin olen kertonut luennoitsijan op-
piarvon, tuntimäärän ja opetuksen tason (perus, aine syventävät) ja palkkiotiimi on 
kertonut minulle päin palkkiomäärät. 

Monissa avovastauksissa viitataan myös opintohallinnon tehtävien siirtämiseen hallinto- ja tukipal-
veluilta opetus- ja tutkimushenkilöstölle, vaikka tämä siirto tapahtui jo vähän ennen yhteistoiminta-
neuvotteluita. Tyypillisesti vastauksissa näkyy turhautuneisuus ja hämmentyneisyys, kun omien, yli-
opiston ydintehtäviin liittyvien tehtävien päälle on yhtäkkiä lisätty täysin erilaisia tehtäviä. Monella 
vastaajalla eri työnantajapäätöksistä johtuvat uudet tehtävät niputtuvat yhteen ja samaan ongelma-
kimppuun. 

Opetushallintoon liittyviä työtehtäviä siirretään kasvavassa määrin opettajille. Jo-
kaista tällaista työtehtävää varten on luotu oma sähköinen järjestelmä, jonka opet-
telu ja käyttäminen vie aikaa perustehtävistä eli opetuksesta ja tutkimuksesta. Nämä 
järjestelmät eivät yleensä toimi ongelmitta. 

Erityisesti Sisu-järjestelmän käyttöön liittyy paljon haasteita ja yksityiskohtia. Minulle 
on epäselvää, mitä kaikkea minun tulisi itse hoitaa järjestelmään. Järjestelmän käy-
töstä on järjestetty paljon erilaisia aikaavieviä koulutus- ja infotilaisuuksia, mutta 
koska tutkimushankkeet, johtotehtävät, opetus ja ison tutkimusryhmän tutkimushal-
linto vievät jo ylikin käytettävissä olevan työajan, en ole pystynyt osallistumaan nii-
hin. Olen saanut kurssiarvosanat muutaman kerran kirjattua itse Sisu-järjestelmään, 
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mutta joudun jatkuvasti kysymään apua erilaisiin ongelmatilanteisiin, joiden selvittä-
miseen omat taidot eivät riitä. Tilanne on stressaava ja sekava. Ja tässä ei ole vielä 
edes sanottu mitään esimerkiksi rekrytointipalveluista, jotka ovat täysin tukossa, au-
tomaattivastaus sanoo vain että palvelua ei voida tarjota, ja uudet työsopimukset 
seisovat. 

Opetukseen liittyvät tiedot tulee itse syöttää ero ohjelmiin/lomakkeisiin, jotka eivät 
ole kovin helppokäyttöisiä ja käteviä. Tähän kuluu aikaa, jonka voisi käyttää tutki-
muksen tekoon tai muuhun sellaiseen, mikä oikeasti kuuluu professorin työhön. Kun 
saimme tarkistettavaksi opetuksen aikataulut, niissä oli runsaasti vääriä ajankohtia, 
lisäyksiä ja muutoksia. Lisää aikaa tuhlaantui näiden korjaamiseen. Erittäin huono ja 
tehoton systeemi. 

Opintopalveluiden ennen tekemä työ esim. kurssien aikatauluttamisessa tai opinto-
suoritusten syöttämisessä rekisteriin ym. on siirtynyt minulle. Muiden kollegoiden 
tukeminen näissä tehtävissä on myös tullut osin minulle, koska ylikuormitetut koulu-
tusasiantuntijat eivät ehdi neuvoa ja minä olen hilkun osaavampi Sisun ym. kanssa 
kuin kollegat. Samoin kaikenlainen opetuksen koordinointi on siirtynyt opetushenki-
lökunnalle, kun ennen koulutusasiantuntijat pitivät langat osaavissa käsissään. Nyt 
me osaamattomat sähläämme ja aiheutamme toisillemme lisätyötä. Konferenssipal-
veluiden leikkaukset teettävät myös kaikenlaista säätöä ja aiheuttavat ylimääräistä 
stressiä. Rekrytoinneissa kaikki on ollut HR-henkilöstön vähyyden takia hyvin hidasta 
ja hankalaa, vaikka he tekevätkin parhaansa. 

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan kuvaukset tehtävien lisääntymisestä näyttävät, ettei työnantajan 
tavoite vahvistaa yliopiston ydintehtäviä opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta 
ole toteutunut. Vahvistamisen sijaan yliopiston ydintoiminnot näyttävät heikentyneet, sillä hallinto- 
ja tukipalvelut eivät pysty vastaamaan aiempaan tapaan opettajien ja tutkijoiden palvelutarpeeseen. 
Näitä hallinto- ja tukipalveluiden työntekijöiden aiemmin tekemiä tehtäviä ei kuitenkaan voi jättää 
tekemättä vaan tehtävät ovat siirtyneet opettajien ja tutkijoiden hoidettavaksi. Toisin sanoen yhteis-
toimintamenettelyn seurauksena opetuksen ja tutkimuksen resurssit ovat vähentyneet eivätkä vah-
vistuneet.  

Yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset yliopiston työnantajakuvaan 

Kyselyn vastaukset luovat Tampereen yliopistosta kuvaa, joka muistuttaa hyvin paljon Sue Scottin 
ym. (2017) kuvaamaa tilaa Helsingin yliopistossa irtisanomisiin johtaneiden yhteistoimintaneuvotte-
lujen jälkeen. Sadat Helsingin yliopiston työntekijät olivat onnettomia, vihaisia, pettyneitä, ahdistu-
neita ja turhautuneita (emt. 7). 

Secondly, while there could be ongoing debate about biases in the feedback we re-
ceived, what our discussions and the written comments make clear is that several 
hundred employees across the University of Helsinki are some combination of un-
happy, angry, disappointed, anxious or frustrated and this is a situation which needs 
to be taken very seriously indeed. 

Kuten Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvottelut opettivat, henkilöstövähennyksillä ei ole vaiku-
tusta vain konkreettiseen työn tekemiseen, vaan neuvottelut vaikuttavat yliopistoon kokonaisvaltai-
sesti, työntekijöiden näkemyksiin yliopistosta työnantajana, haluun sitoutua yliopistoon ja tahtoon 
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tehdä työtä yliopiston, tieteen ja akateemisen koulutuksen vuoksi. Tampereen yhdistyneessä yliopis-
tossa näytetään menettäneen jotain olennaista, kun yliopisto on monelle enää vain yliopisto eikä 
meidän yliopistomme.  

Yhteistoimintaneuvottelujen vaikutuksia Tampereen yliopiston työnantajakuvaan selvitettiin kol-
mella väittämällä, joissa vastaajia pyydettiin arvioimaan Tampereen yliopistoa työantajana yhteistoi-
mintaneuvotteluiden jälkeen. Vastausten (taulukko 6) antama kuva Tampereen yliopistosta on karu. 
Hallinto- ja tukipalveluiden henkilökunnasta lähes kaksi kolmannesta on sitä mieltä, että he eivät voi 
suositella Tampereen yliopistoa työnantajana. Opetus- ja tutkimushenkilökunnankin niukka enem-
mistö antaa kielteisen suosituksen Tampereen yliopistosta. Vastaajien enemmistö, 56 prosenttia kat-
soo, ettei Tampereen yliopistossa kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti; hallinto- ja tukipalveluiden 
henkilökunnasta näin arvioi 64 prosenttia ja opetus- ja tutkimushenkilökunnasta 49 prosenttia. Yli 
puolet vastaajista, 64 prosenttia hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöstä ja 56 prosenttia opetus- ja 
tutkimushenkilöstöstä, vaihtaisi työpaikkaa, jos uutta työpaikkaa tarjottaisiin. 

Taulukko 6 
Väittämät Tampereen yliopistosta työnantajana* 

 

Väittämät 

Hallinto- ja tukipalvelu-
henkilöstö 

Tutkimus- ja opetus 
henkilöstö 

Koko henkilöstö 
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Voin suositella Tampe-
reen yliopistoa työ-
paikkana 

69 9 22 
100 
N=255 51 28 21 

100 
N=255  60 19 21 

100 % 
N=512   

Tunnen, että Tampe-
reen yliopistossa työn-
tekijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti 

65 12 24 
100 
N=256  49 23 27 

100 
N=245  57 18 25 

100  
N=507  

Vaihtaisin työpaikkaa, 
jos minulle tarjottai-
siin työtä toisesta työ-
paikasta 

11 63 26 
100  
N=237 

29 42 29 
100 
N0239  

20 53 27 
100 
N=481 

 

* Taulukossa on yhdistetty vaihtoehdot täysin samaa mieltä ja samaa mieltä sekä täysin eri mieltä ja 
eri mieltä. 
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Taulukko 7  
Ristiintaulukoituna työntekijöiden aloitusvuodet ja väittämät Tampereen yliopistosta työnantajana* 

  
Väittämät 

1984–2009 2010–2018 2019–2022  
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Voin suositella Tampe-
reen yliopistoa työpaik-
kana 

67 11 21 
100  
N=233 

59 22 20 
100 
N=138  

38 37 24 
100 
N=78 

Tampereen yliopistossa 
työntekijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti  

61 15 24 
100 
N=233 

545 18 28 
100  
N=128 

41 24 35 
100  
N=78 

Vaihtaisin työpaikkaa, jos 
minulle tarjottaisiin työtä 
toisesta työpaikasta 

21 52 28 
100 
N=247 

17 56 27 
100  
N=132 

24 50 26 
100 
N=85  

* Taulukossa on yhdistetty vaihtoehdot täysin samaa mieltä ja samaa mieltä sekä täysin eri mieltä ja 
eri mieltä. 

Yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset yliopiston työnantajakuvaan nousevat esiin myös kyselyn 
avovastauksissa. Vastaajat kuvaavat organisaatiouudistusten seurauksia työn tekemiseen, ammatilli-
seen sitoutumiseen ja haluun vaihtaa työpaikkaa. 

YT-neuvotteluiden ja etenkin organisaatiouudistuksen seuraukset ovat olleet kata-
strofaaliset. Usea aiemmin yliopistoon sitoutunut vahva ammattilainen on saanut 
tarpeekseen ja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen, enkä usko että olemme 
nähneet joukkopaosta kuin alkusoiton. Edellisessä työhyvinvointikyselyssä parhaat 
arvosanat sai lähiesimiestyö sekä lähitiimin tuki, uudessa organisaatiossa tämä tu-
hottiin täydellisesti. Ketään johdossa ei kiinnosta että henkilöstö voi todella huonosti, 
uusi organisaatio on täysi katastrofi ja kukaan ei ota vastuuta mistään. 

YT:t vaikuttivat todella paljon myös ilmapiiriin, tekemisen draiviin ja yhteisöön sitou-
tumiseen, joka näkyy yleisessä kehittämistoiminnassa, sekä siihen, että YT:n jälkeen 
moni osaava, pitkän linjan yliopistolainen ja asiantuntija on lähtenyt omasta halus-
taan muualle. Johdon poukkoilu linjauksissaan, arvot. epävakaus ja pitkäjänteisen 
tekemisen puute heijastuu muuten toimivaan omaan työkenttään. 

Vastauksissa liitetään yhteistoimintaneuvottelut osaksi yliopistojen yhdistymisestä alkanutta muutos-
ten ketjua, joka on huonontanut työskentelyolosuhteita.  

Viimeiset 3,5 vuotta ovat olleet elämäni kurjimpia työvuosia ja syksyn -21 yt-neuvot-
telut olivat viimeinen niitti. Läheltä lähti tärkeitä kollegoita, myös muualta kuin 
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omasta yksiköstäni. Ulos on pistetty osaavia ja tarpeellisia ihmisiä. Nyt kevään ai-
kana on ollut myös oma-aloitteisia lähtijöitä ...kuka täällä enää haluaisi olla töissä 

Organisaatiomuutokset eivät ole koskaan helppoja. Tampereen yliopistojen yhdistyminen on kuitenkin ollut tavan-
omaista takkuisempaa eikä ongelmia voi selittää pois muutosvastarinnalla, kuten on ollut tapana. Kriittisiä huomioita 
yliopistosta työpaikkana tekevät uudetkin työntekijät. Yksi vastaaja kuvaa tilannetta näin: 

Aloitin vasta vuosi sitten Tampereen yliopistossa, joten en tiedä millaista oli ennen, 
mutta verrattuna aiempiin työpaikkoihin tämä on kyllä järjettömin paikka missä olen 
ollut, ja tarkoitan juuri siinä, miten tukipalvelut tehdään. Ihan uskomaton määrä 
sähläystä, virheitä, turhaa ajanhukkaa (mm. kun jokainen etsii ohjeita jonkun tilava-
rauksen tekemiseen yms. perushommaan), ja kun kyselemme toinen toisiltamme 
eikä kukaan oikein tiedä mistään mitään koko firmassa. 

Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän arviointi (KPMG 2022) avaa syitä nykytilaan. Raportin kaksi keskeistä 
koko yliopistoyhteisöä koskevaa havaintoa ovat yhtenäisen toimintakulttuurin sekä hyvän hallinnon periaatteiden 
toteutumisen puutteet: 

Tampereen yliopiston toimintakulttuurin muodostaminen: Yliopistoyhteisön sisällä 
ei ole yhtenäistä Tampereen yliopiston toimintakulttuuria. Yliopistoyhteisön epäon-
nistuminen yhtenäisen toimintakulttuurin rakentamisessa on myös tunnistettu yh-
deksi yliopiston strategiseksi riskiksi, jolle on määritetty hallintatoimenpiteitä. Yli-
opistossa on strategia ja arvot, jotka antavat toimintakulttuurin muodostumiselle 
viitekehyksen ja määrittelevät yhteiset periaatteet toimia.  

Hyvän hallinnon periaatteet päätöksenteon valmistelussa ja esittelyssä: Tarkastuk-
sen havaintojen mukaan yliopistoyhteisöä on laajasti kuultu varhaisissa vaiheissa 
johtosääntöuudistuksen ja kampuskehityksen valmisteluja ja valmistelujen aikana, 
mutta selkeää yhteyttä yhteisön kuulemisten vaikutuksesta päätöksiin ei ole doku-
mentaation perusteella todennettavissa. Hallitus on palauttanut päätösesityksiä uu-
delleenvalmisteluun, ja tämän jälkeen on yhteisö esittänyt asioita, joita olisi pitänyt 
jo valmistelun aikaisessa kuulemisessa tulla esiin. Näin ollen on mahdollista, ettei 
valmistelua ole toteutettu riittävän huolellisesti vuorovaikutuksessa yliopistoyhteisö-
jen kanssa. 

Tampereen yliopiston työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan keväällä 2021 (Tampereen yliopisto 
2021a) vain 17 prosenttia suosittelisi Tampereen yliopistoa työnantajana, 54 prosenttia ei suositte-
lisi. Työhyvinvointikyselyssä kuormittavia tekijöitä ovat jatkuva muutos ja työkuorma, akateeminen 
työn kilpailu ja epävarmuus, epäselvät, työtä tukemattomat ohjeet, prosessit ja järjestelmät, johta-
minen, yhteisöllisyyden puute ja yleinen ilmapiiri (Taulukko 8). 
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Taulukko 8 
Ote Tampereen yliopiston työhyvinvointikyselystä 2021 

Mitkä tekijät koet työssäsi erityisen kuormittavaksi? 

1.Jatkuva muutos ja työkuorma 

 Jatkuva muutostila organisaatiossa: rakenteet, prosessit, erilaiset kehityshankkeet  
 Liikaa työtä suhteessa käytettävissä olevaan resurssiin  
 Nopeat ad hoc-pyynnöt mm. johdon taholta, työn sirpaleisuus ja oman työn heikko 

hallinta 
 YT:t ja epävarmuus tulevaisuuden suunnasta ja tavoitteista  

2.Akateemisen työn luonne: kilpailullisuus ja epävarmuus (tiedekunnat) 

 Työn voimakas kilpailullisuus 
 Rahoituksen epävarmuus 
 Määräaikaiset lyhyet työsuhteet 
 Työuran epävarmuus 
 Tukipalveluiden saatavuus ja löydettävyys: eivät aina tue työtä, hallinnollista työtä va-

luu opetus- ja tutkimushenkilöstölle 

3.Epäselvät ja työtä tukemattomat prosessit, ohjeet ja järjestelmät 

 Monimutkaiset ja byrokraattiset prosessit 
 Epäselvät ja usein muuttuvat ohjeet  
 Tiedon hallinta: ohjeistus hajallaan eri kanavissa 
 Järjestelmät eivät tue sujuvia prosesseja (esim. Sisu) 

4.Johtaminen 

 Luottamuksen puute ylintä johtoa kohtaan 
 Ylin johto koetaan olevan kaukana, ei avointa dialogia johdon kanssa 
 Kokemus, että yliopiston linjaukset eivät mahdollista perustyötä tai vaikeuttavat sitä 
 Heikoksi koetut vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja päätöksentekoon 
 Sekä yliopisto-, yksikkö- että tiimitasolla epäselvät tavoitteet, vastuut ja tiedonkulku 
 Ei riittävästi tukea ja palautetta lähiesihenkilöiltä 

5.Yhteisöllisyyden puute ja yleinen ilmapiiri 

 Yhteisöllisyys kärsii erityisesti etätyöstä ja korona-ajasta 
 Organisaation epäluottamuksen ilmapiiri: julkiset konfliktit ja vastakkainasettelu, yli-

opistoyhteisön ristiriidat, jotka näkyvät myös asiantuntijoiden työn kyseenalaistami-
sena erityisesti tukipalveluissa  
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Kyselyn avovastaukset kohdassa, jossa annettiin vastaajille mahdollisuus kirjoittaa haluamiaan huo-
mioita, ovat yhteneväisiä Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän arvioinnin (KPGM 2022) ja työ-
hyvinvointikyselyn (Tampereen yliopisto 2021a) kanssa. Vastaukset kertovat hiljentämisen kulttuu-
rista, työmotivaation laskusta ja tahdosta vaihtaa työpaikkaa.  

Asiantuntemusta ei tunnuta juurikaan arvostettavan ja kysyä ja kyseinalaistaa ei 
saa, on selkeästi havaittavaa hiljentämisen kulttuuria. Irtisanoutuneita syyllistetään 
"henkilökohtaisen ratkaisun tekemisestä", mutta ei haluta nähdä syytä sille, miksi 
ihmiset haluavat vaihtaa työpaikkaa. Työilmapiiri on välillä hyvinkin ahdistava. On 
pelolla johtamista ja johto puhuu työntekijöille välillä kuin lapsille. Käsittämätöntä 
mikromanageeraamista aina välillä. Esim. ehdotus "palaverivapaasta perjantaista" 
on käsittämätön ja kertoo ehdottajien (ylimmän johdon) henkisestä etäisyydestä 
työntekijöihin nähden. Muuten sitten kyllä ylin johto teettää töitä yömyöhälle ja vii-
konloppuisin kireällä aikataululla, välillä vailla inhimillisyyden häivääkään. Kiinnosta-
vimmat ja arvostetuimmat työtehtävät myös jaetaan ns. tiskin alta johdon kavereille 
tai muuten myötäkarvaa oleville mielistelijöille. Yksikkökokoukset, missä on joko 
[johtoon kuuluvan nimi poistettu] tai [johtoon kuuluvan nimi poistettu] paikalla, 
ovat aina nuoleskelun ja mielistelyn juhlaa. Aivan patologinen ilmapiiri ylipäänsä. 
Vaihdan työpaikkaa heti, kun löydän seuraavan! Kuten muutkin asiantuntijat ovat 
täällä jo tehneet. 

Ylimmässä johdossa ei olla ollenkaan kärryillä, mitä tukipalveluissa tehdään, eikä 
myöskään mitään kiinnostusta ottaa selville. Toivottavasti rehtoristo vaihtuu kau-
tensa päätteeksi, ja tilalle tulee henkilö / henkilöitä, jotka kohtelevat henkilöstöä asi-
anmukaisesti ja jolla on kompetenssia korjata nykyisen rehtorin / rehtoriston aiheut-
tama tilanne. Mitkään näytösluontoiset, tunnin kestävät kampuskierrokset eivät ti-
lannetta paranna. Eivät myöskään henkilöstölle tarjotut 'sirkushuvit'.  

Luottamus työnantajaan on mennyt. Johtamisesta puuttuu avoimuus. Tiedottaminen 
on olematonta. Työntekijöitä kohdellaan epätasa-arvoisesti. Johtaminen on kyykyt-
tävää ja tavoitteena tuntuu olevan hajota ja hallitse meininki. Johdetaan pelolla. 

Muutama opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluva näkee muutoksissa toivoa esimerkiksi rahan 
lisäsuuntaamisesta opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkaamiseen. Kuitenkin suuri enemmistö on 
pettynyt tilanteeseen, uupumassa työtaakan alle ja kadottamassa työmotivaatiotaan: 

Tällä hetkellä päällimmäisenä ajatuksena on pettymys. Olen pettynyt siihen tapaan, 
jolla asiat ovat kehittyneet yliopistossa. Olen pettynyt siihen, että yliopisto strategi-
assaan hehkutetusta ja brändipuheessa rummutetusta monitieteisestä tutkimusym-
päristöstä ei ole näemmä ollenkaan ymmärtänyt, mitä tällaisen tutkimuksen tekemi-
nen vaatii. Ei se synny sillä, että laitetaan kaksi yliopistoa yhteen. Se vaatii panos-
tusta tutkijoiden tukemiseen, sillä monitieteisen hankkeen koordinointi ja tutkimuk-
sen tekeminen vaatii huomattavasti enemmän tukea kuin mitä vaikkapa edes yhden 
tiedekunnan sisällä tehty tutkimus. Yhteistoimintamenettelyyn asti asiat toimivat 
edes jokseenkin, nyt kaikki on hidasta, eikä tukea oikein tule, kuten ylemmässä vas-
tauksessani kirjoitin. Yhtään asiaa ei auta se, että jäljellä oleva tukihenkilöstö on 
viety konkreettisestikin kauas tutkimus- ja opetushenkilöstöstä. 
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Ilmapiiri ytiden jäljiltä on melko kireä, töihin jääneet ovat kovin ylikuormittuneita ja 
eivät kovin tyytyväisiä tilanteeseen. Tämä heijastuu omaan tekemiseen, kun tuelle 
olisi kuitenkin tarvetta.  

Tuntuu siltä, että työntekijöillä (omalla kohdallani [opetus- ja tutkimustehtävänimike 
poistettu]) ei oikeastaan ole mitään merkitystä enää tässä järjestelmässä. Vaatimuk-
sia tulee koko ajan (tuottakaa enemmän opintopisteitä, julkaiskaa enemmän, osallis-
tukaa komiteoihin), eikä mikään riitä. Lisäksi ylemmät tahot osoittavat harvinaisen 
huonoa psykologian tajua kommenteillaan tyyliin "ette te työskentele niin paljon 
kuin luulette". Meistä on tullut linjaorganisaatio, mikä on myrkkyä luovuudelle ja 
tuottavuudellekin. 

Professorikuntaa on vahvasti demotivoinut se, että asioihin ei oikeasti ole voinut vai-
kuttaa ja että asiat on hallinnossa jo etukäteen päätetty. Yhteiset neuvonpitohetket 
ovat olleet pelkkää silmänlumetta. Yliopistosta on tullut käsittämätön linjaorgani-
saatiolaitos. Huippuyliopiston rakentaminen lähtee siitä, että rakennetaan huippu-
hyvä työyhteisö. Tämä vaatii yliopiston hallinnolta sitä, että osataan johtaa asian-
tuntijaorganisaatiota. Osataan johtaa ihmisiä. 

Täällä pitäisi kiireesti tehdä johtamisesta puolueeton erillisselvitys ja kehittää johta-
mista, niin että ylimpään johtoon palautettaisiin yhteys myös tiedekunnista. Vene on 
ikään kuin hukassa, jos sitä nyt onkaan. Johtajat/päälliköt vaihtuvat eivätkä he sel-
västi halua täällä jatkaa. Tulppa vuotaa myös perushallintohenkilöstön osalta.  

On todennäköistä, että tulen työskentelemään taas opetustehtävissä. Olen vierestä 
katsonut, kuinka opetustehtävissä olleiden työmäärä ja sen aiheuttama stressi on 
lisääntynyt vähennysten seurauksena. Heillä on ollut myös entistä vähemmän aikaa 
tehdä tutkimusta. Linja on ollut jo pidemmän aikaa se, että "jokainen on oman elä-
mänsä sihteeri". Toimiva, riittävästi resurssoitu ja asiantunteva hallinto on oikeasti 
yksi niistä elementeistä, joka mahdollistaa laadukkaan ja korkeatasoisen opetuksen 
ja tutkimuksen.  

YT-poistoissa järjen ääni oli sammutettu, ei ollut mitään väliä minkälainen tai kuinka 
tärkeä henkilö poistettiin. Tämä aiheuttaa yhä vielä valtavia ongelmia tutkimusryh-
mille ja vaikeuttaa sitoumuksien toteuttamista. 

- linjaorganisaatio-malli ei toimi yliopistossa, sillä se on tuottanut hierarkkisen ja au-
toritäärisen johtomallin, jossa asioiden asiallinenkin kritisointi tuntuu olevan turhaa, 
sillä kaikki johtamisen tasot tukevat toisiaan. Työntekijät eivät siksi jaksa/halua/us-
kalla ottaa vaikeita asioita esille, mikä laskee työmotivaatiota, kun asioita ei hoideta 
kuntoon - intrasta ja muualta saa sen kuvan, että johdon mielestä kaikki on hyvin, 
mutta työntekijöiden näkökulmasta asioiden hoitaminen johdon kanssa on vaikeaa 
ja haastavaa, sillä johto ei kuuntele tosissaan tai vilpittömästi. Päätöksiä katsoessa 
tämä näyttää pitävän paikkansa. 

Tampereen uuden säätiöyliopiston alkutaivalta ovat riepotelleet monet kohut (ks. esim. Konttinen 
2021, Hanska 2020), jotka ovat kolhineet yliopiston mainetta. Työhyvinvointikyselyssä (Tampereen 
yliopisto 2021a) Tampereen yliopisto on saanut keskivertoa huonommat, tilastollisesti erittäin mer-
kitsevät tulokset kaikissa strategista johtamista mittaavissa kysymyksissä. Tämän kyselyn vaihtoehto-
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kysymysten vastausten ja avovastausten piirtämä kuva kertovat syksyn 2021 yhteistoimintaneuvot-
teluiden ja niitä seuranneiden henkilöstövähennysten ja organisaatiomuutosten edelleen heikentä-
neen Tampereen yliopiston mainetta työnantajana.  

     Eettinen stressi 

Yliopiston työhyvinvointikyselyssä vastaajat antoivat parhaat arviot omasta työstään lukuun otta-
matta työn kuormittavuutta. Vastauksien voi tulkita kertovan työn imusta, mikä kuvaa positiivista, 
motivoitunutta tunnetta työhön. Työn imu rakentuu kolmesta ulottuvuudesta: tarmokkuudesta eli 
energisyyden kokemuksesta, sinnikkyydestä työssään ja halusta panostaa siihen; omistautumisesta 
eli kokemuksesta työn merkityksellisyydestä, innostavuudesta sekä inspiroivuudesta; ja uppoutumi-
sesta eli syvästä keskittyneisyydessä ja paneutumisesta työhön ja siitä syntyvästä nautinnosta (Huh-
tala ym. 2011, 139; Mauno ym. 2022, 32). 

Toteutetussa kyselyssä yliopistolaisten työn imu näkyy sitoutumisena eli sinnikkyytenä ja haluna pa-
nostaa työhön. Henkilöstövähennysten jälkeen tämä sitoutuminen näkyy muun muassa siinä, että 
tehtävät tehdään, vaikka aikaa niiden tekemiseen ei oikeastaan olisi. Työt on vain pakko hoitaa. 

Päivittäinen työ on muuttunut lähinnä priorisointiautomaatiksi, että minkä jonossa 
olevan tehtävän voin jättää tekemättä ilman katastrofia, ja että mikä tulipalo pitää 
sammuttaa ensin. Tilanne on henkilökohtaisen hyvinvoinnin näkökulmasta täysin kes-
tämätön, vaikka vuosien varrella olenkin oppinut selviytymiskeinoja ylikuormitukselle. 
Työyhteisö sinänsä olisi mahtava ja tehtävät mielenkiintoisia, mutta kun väki ei riitä 
hoitamaan niitä edes välttävästi, niin lopputulema on pelkkä turhautumista ja pahoin-
vointia. 

Tietohallinnossa on tehtäviä, jotka on vain pakko hoitaa, koska muuten dataa menete-
tään tai vuotaa, tietoturva vaarantuu, koko organisaation toiminta vaarantuu. Opetus 
tai tutkimus voi pysähtyä jonkin kurssin/tutkimuksen/tieteenalan osalta. Moni näistä 
riskeistä johtuu siitä, ettei järjestelmien ja prosessien korjausvelkaa ole ehditty aiem-
pina vuosina hoitamaan riittävälle tasolle. Näitä asiantuntijatehtäviä on jäänyt henki-
lövähennysten jälkeen jaettavaksi yhä pienemmälle väkimäärälle, vaikka pyrimmekin 
automatisoimaan entistä enemmän.  

Ympäriltä on irtisanottu ja irtisanoutunut henkilöitä, joiden tehtäviä ei ole siirretty ke-
nellekään. Osa tehtävistä on sellaisia, että ne on kuitenkin tehtävä, vaikkeivät itselle 
kuuluisikaan. 

Sitoutuminen merkitsee myös tahtoa tehdä työ mahdollisimman hyvin. Kun työntekijällä ei ole mah-
dollisuutta tehdä työtä niin hyvin kuin osaisi ja tahtoisi, syntyy ristiriitatilanne. Pitkään jatkuessaan 
tilanne, jossa työntekijät eivät pysty vastamaan ympäristön ja itsensä asettamiin odotuksiin ja vaati-
muksiin, aiheuttaa psykologisen stressin. (Huhtala ym. 2011, 138.) 

Yhteistoimintaneuvotteluita seuranneet henkilöstövähennykset ja työn uudelleen organisointi ovat 
työntekijöiden kokemusten mukaan heikentäneet mahdollisuuksia tehdä työtä yhtä hyvin kuin aiem-
min. Ristiriita olosuhteiden ja työn tekemistä ohjaavien arvojen välillä tuottaa eettistä stressiä, joka 
juurtuu sekä epätietoisuuteen oikeista toimintatavoista että puutteellisista mahdollisuuksista toimia 
oikeana pidetyllä tavalla. (Eettisestä stressistä ks. Pihlasaari ym. 2013.)  

Kyselyn avovastauksissa työn kuormittavuus on kouriintuntuvaa. Lisääntyneen työmäärän ohella vas-
tauksissa nousee esiin eettistä stressiä. Työtehtäviä on paljon eikä aikaa niiden hyvin tekemiseen ole. 
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Tehtäviä lapioidaan -sanonta tiivistää yhteistoimintaneuvottelujen jälkeisen tunnelman hallinto- ja 
tukipalveluissa.  

Painetta sisäisten asiakkaiden suunnasta on myös havaittavissa, kun henkilömäärä 
on vähentynyt ja käytäntöjä on täytynyt muuttaa. 

Hanketta kun toteutetaan ulkopuolisille maksaville asiakkaille. Koska assistenttien 
työkuorma on kasvanut yt-neuvottelujen jälkeen, niin osa hankkeiden työtehtävistä 
jää tekemättä ellen sitten itse ehdi niitä tekemään. Ylityötunteja voi toki tehdä, 
mutta siitäkin on sanottu että 40 tuntia ei saa ylittyä. Tilanne on ajoittain varsin 
stressaava. 

Erityisen kuormittavana koen myös sen, että minulle tulee henkilökunnalta runsaasti 
pyyntöjä ja kyselyjä minulle kuulumattomista tehtävistä. En pysty niitä hoitamaan 
enkä antamaan edes vastausta kuka hoitaa/ miten on tarkoitus jatkossa hoitaa/ 
koska saadaan lisäresurssia ja selvyyttä tilanteeseen. Tämä sähköpostikuorma kas-
vaa päivä päivältä, kun henkilökunta kysyy uudestaan samoja kysymyksiä, koska hei-
dän asiaansa ei ole hoidettu eikä edellisiinkään sähköposteihin ole kukaan vastan-
nut.  

Monissa vastauksissa nostetaan esiin lisääntyvien tehtävien, epäselvän tehtäväjaon, organisatorisen 
epäselvyyden ja tekemättä jäävien tehtävien negatiiviset vaikutukset työilmapiiriin. Tekemättömien 
töiden taakka ei koskekaan ainoastaan yksittäisiä työntekijöitä, vaan epäselvyydet ja huoli kasaantu-
vista tehtävistä muuttaa kaikkien työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja työnteon kulttuuria. Tämä 
näkyy vastauksissa, joissa vastaajat arvioivat muiden työntekijöiden työtaakan kasvun vaikutuksia 
omiin työskentelyolosuhteisiinsa. Huoli kasaantuvista, tekemättäkin jäävistä töistä heikentää koko 
työyhteisön työskentelyilmapiiriä.  

Siinä mielessä voisi kuitenkin sanoa, että myös oma työtaakka on lisääntynyt, koska 
asioiden selvittäminen kestää pidempään, keskeneräisten asioiden "paimentaminen" 
vaatii myös aikansa. 

Vaikka varsinaisesti minulle ei ole määrätty uusia työtehtäviä, resurssien puute 
muissa tukipalveluyksiköissä on lisännyt työtehtäviäni, koska nyt joudun tekemään 
sellaisia tehtäviä, joihin aiemmin olisi löytynyt apua muualta. 

Myös opetus- ja tutkimushenkilökunnan vastauksissa on nähtävissä eettisen stressin merkkejä. Avo-
vastauksien kolme piirrettä, opetushallinnon tukitehtävien lisääntyminen, tutkimuksen tukipalvelui-
den heikentyminen ja työn organisoinnin ja työnjaon epäselvyydet, kertovat työkuorman kasvusta ja 
rästitöiden aiheuttamasta huolesta. Samaan aikaan, kun opetus- ja tutkimushenkilöstö tuskailee 
omien perustehtävien päälle tulleiden lisätöiden kanssa, moni heistä kantaa huolta tukipalveluhenki-
löstön jaksamisesta eikä uskalla pyytää apua, vaan yrittää mieluummin itse selviytyä puutteellisilla 
tiedoilla ja osaamisella. 

Asioiden selvittäminen (kuka hoitaa, kuka on mistäkin vastuussa, mistä löydän oi-
keat lomakkeet erityistapauksiin) on paljon vaikeampaa ja aikaa kuluu ihmeelliseen 
säätämiseen monta kertaa kauemmin kuin ennen. 

Tukipalveluhenkilöstö on niin tiukilla, että kynnys ottaa yhteyttä on korkea. Heidän 
työtehtäviään on jo nyt liikaa meillä opettajilla (mm. Sisun kanssa temppuilu, ope-
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tuksen aikataulutus) ja tämä on pois opetuksen laadusta ja tutkimuksesta. YT:n jäl-
keen olen pyrkinyt selvittämään asiat itse, koska en halua lisätä heidän työtaak-
kaansa vielä entisestään kysymällä epäselviä asioita. 

Kaiken kaikkiaan on alkanut tuntua, että on helpompi itse selvittää ja ratkaista mui-
den tonteilla olevia asioita kuin kysyä ja sitten odottaa vastauksia, jotka saattavat 
lopulta olla vääriäkin. Tämän vastauksen tarkoitus ei todellakaan ole mustamaalata 
ketään, vaan tuoda esiin resurssien vähyys ja leikkausten vaikutukset käytännön työ-
hön. Tuntuu, että tukipalveluissa ei ole enää aikaa tehdä töitä kunnolla, perehtyä ja 
perehdyttää tai auttaa, vaikka haluaisi. 

Työn intensiivistymisen eli työelämän vaatimusten kasvulla ja työtahdin kiihtymisellä on havaittu ole-
van sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia työn imuun. Vaikka työn intensiivistymisen eri teki-
jöiden vaikutukset työn imuun riippuvat ammattialoista, niin työtahdin kiristyminen vähentää työn 
imua lähes poikkeuksetta. (Mauno ym. 2022.) Työkuorman kasvu ja siitä aiheutuva eettinen stressi 
Tampereen yliopistossa ennakoi yliopistolaisten sitoutumisen heikkenemistä, mikä puolestaan vä-
hentänee työntekijöiden venymistä ylimääräiseen työhön. Kun työntekijät eivät enää veny, se alkaa 
näkyä myös koko yliopiston toiminnassa. Siten välttämättömien toimintojen rakentaminen uskoon 
työntekijöiden loputtomasta vastuunkannosta merkitsee isoa riskiä koko yliopiston tulevaisuudelle.  

Romahduksesta rakentamiseen? 

Tämän raportin alussa esiteltyihin keskeisiin kysymyksiin voi tulosten perusteella vastata seuraavasti:   

1) Miten työtehtävät ovat hallinto- ja tukipalveluissa vähentyneet, kuten työnantaja neuvot-
teluesityksessä esitti? Työtehtävien määrä on lisääntynyt merkittävällä enemmistöllä niin 
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä kuin tutkimus- ja opetushenkilöstöäkin. Uusia työtehtäviä 
on saanut merkittävä enemmistö kumpaakin henkilöstöryhmää, ja vain pieni osa hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstöstä ilmoitti joitain tehtäviä vastaavasti poistuneen. Tämä näyttää liitty-
vän erityisesti esihenkilötehtävien keskittämiseen harvemmalle joukolle, jolloin ne ovat mo-
nelta poistuneet. 

2) Miten hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennykset ja uudelleen organisointi vaikut-
tavat hallinto- ja tukipalveluihin ja niiden henkilöstön työolosuhteisiin? Erityisesti työn orga-
nisoimisessa nähdään laajalti puutteita, mikä johtaa ajan haaskaantumiseen erilaisissa selvit-
telytehtävissä. Työmäärä on lisääntynyt huomattavasti, kun irtisanottujen tehtävät kuormit-
tavat jäljelle jääneitä heidän omien aiempien tehtäviensä lisäksi.  

3) Miten hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennykset ja uudelleen organisointi vaikut-
tavat yliopiston opetukseen, tutkimukseen, ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä 
opetus- ja tutkimushenkilöstön työolosuhteisiin? Opetus- ja tutkimushenkilöstölle on tullut 
paljon uusia työtehtäviä, jotka tukipalvelut on aiemmin hoitanut. Lisäksi tieto siitä, mistä 
apua sitä tarvitessaan saa, on liukunut kauas tietämättömiin. Moni ei myöskään halua kuor-
mittaa jo kuormittuneita tukipalveluita tai kokee, ettei apua pyydettäessäkään saa, vaan 
viestit kasvottomiin palveluosoitteisiin jäävät vastaamatta. Ydintehtäviin käytettävää aikaa 
syövät sekä uudet, aiemmin tukipalveluiden tekemät tehtävät, että aiemmin sujuneiden pro-
sessien epäselvyys ja selvittämistarpeet. 

4) Miten henkilökunta arvioi Tampereen yliopistoa työantajana yhteistoimintaneuvottelui-
den jälkeen? Etenkään hallinto- ja tukipalveluhenkilökunnan merkittävä enemmistö ei suo-
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sittelisi Tampereen yliopistoa työpaikkana, ja vain neljännes opetus- ja tutkimushenkilöstös-
täkin niin tekisi. Koko henkilöstöstä yli puolet ilmoittaa vaihtavansa työpaikkaa, mikäli saisi 
mahdollisuuden, ja tässäkin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö on opetus- ja tutkimushenki-
löstöä kriittisempää eli valmiimpaa lähtemään. Henkilöstö ei koe, että työntekijöitä kohdel-
taisiin yhdenvertaisesti Tampereen yliopistossa; hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä vain alle 
joka kuudes oli samaa mieltä yhdenvertaista kohtelua esittävän väittämän kanssa, ja opetus- 
ja tutkimushenkilöstöstäkin vain alle joka neljäs. 

Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena esitelty organisaatiouudistus ei vastausten mukaan ole 
edennyt, eikä yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena ollutta ydintoimintojen vahvistamista ole 
saavutettu. Vastaajien antama kuva yliopiston hallinto- ja tukipalveluista on yhtenäinen: avovastauk-
sista vain kahdessa kerrotaan palvelujen toimivan hyvin. Kuva yliopistolaisten työskentelyolosuh-
teista henkilöstövähennysten ja töiden uudelleen organisoinnin jälkeen onkin karu. Tehtävät eivät 
ole vähentyneet vaan käytännössä samat työt tehdään pienemmällä työntekijäjoukolla. Myös työn-
teon tehokkuus on laskenut, kun selkeätä työnjakoa ei ole; työntekijät eivät tiedä, mitä tehtäviä 
heille kuuluu, ja monet uusista tehtävistä ovat sellaisia, joihin työntekijällä ei ole riittävää osaamista. 
Etenkin opetus- ja tutkimushenkilöstölle on siirretty heidän työnkuvaansa aiemmin kokonaan kuulu-
mattomia tehtäviä, jotka vievät aikaa ydintehtäviltä. Työntekijät kokevat kuitenkin, ettei tehtäviä voi 
jättää tekemättä, vaan he lapioivat niitä parhaan kykynsä mukaan.  

Näyttää siltä, että monet yliopiston toiminnalliset rakenteet pysyvät pystyssä, koska työntekijät ve-
nyvät. Venyminen ei kuitenkaan voi jatkua pitkään ilman seurauksia työn laadussa ja työhyvinvoin-
nissa. Työntekijöiden yksilöllisen vastuunkannon ja venymisen varaan rakennetut perustoiminnot 
ovat huteralla pohjalla. Tehtävämäärään nähden liian vähäiset henkilöresurssit ovat iso riski yliopis-
ton ydintoiminnoille. Lisäksi näitä liian vähäisiä resursseja tuhlataan, kun työ on huonosti organisoi-
tua, eikä järkevää, osaamiseen ja työnkuviin perustuvaa työnjakoa ole. Mitä tapahtuu tutkimukselle 
ja opetukselle, jos yliopiston keskeisten toimintojen infrastruktuuri murenee liian pienten henkilös-
töresurssien vuoksi? On ainakin selvää, etteivät tutkijat ja opettajat voi tutkia, opettaa ja toimia yh-
teiskunnassa yhtä paljon kuin ennen, kun heidän aikaansa vie tukipalveluiden aiemmin ammattitai-
toisesti hoitamien tehtävien selvittely ja tekemään opettelu. 

Kyselyn tulosten perusteella voi vetää kaksi äkkiseltään keskenään ristiriitaisilta näyttävää johtopää-
töstä: 1) Yliopiston tuki- ja perustoiminnot ovat ajautuneet kaaokseen toistuvien muutosten jälkeen, 
joista viimeisimpänä laajat irtisanomisiin johtaneet yhteistoimintaneuvottelut. 2) Yliopisto ei voi jat-
kaa toimimista tehottomasti, niukkoja resursseja säätöön ja sähläykseen haaskaten, vaan tarvitsee 
muutosta. Ehkä siis tarvitsemme toisenlaista muutosta kuin aiemmat muutokset? Joillakin yhteiskun-
tatieteiden aloilla on tapana selittää muutos johtuvaksi joko intresseistä, instituutioista tai ideoista, 
ja luonnontieteillä on tapana etsiä konkreettisia ratkaisuja. Olemme nähneet institutionaalisen muu-
toksen kahden yliopiston yhdistyessä sekä siihen liittyvää intressiryhmien välistä kamppailua. Ehkä 
nyt olisi ideoiden aika, ja niiden toivoisi kumpuavan yliopiston perustehtävistä. 
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Liitteet 

Liite 1 Kyselylomakkeet suomeksi ja englanniksi 
 

Kysely yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutuksista 

Hyvä Tampereen yliopiston työntekijä, 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jossa selvitetään syksyn tukipalveluiden yhteistoimintamenettelyn 
ja työntekijöiden vähentämisen vaikutuksia työntekijöiden työtehtäviin ja työolosuhteisiin. 

Kyselyyn voi vastata täysin nimettömästi. Vastaajan tunnistetietoja ei tallenneta millään tavalla. Lisä-
tietoja Tampereen yliopiston tietosuojakäytännöistä https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tieto-
suoja 

Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva yhteistoimintamenettelyn seurauksista Tampe-
reen yliopiston toimintaan ja työntekijöiden työoloihin. Siksi toivomme, että kyselyyn vastaavat sekä 
tukipalveluiden ja hallinnon työntekijät että tutkimus- ja opetushenkilökunta. Ole hyvä ja vastaa ky-
selyyn viimeistään 24.6.2022 mennessä. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia. 

Kyselyn tekevät Tampereen yliopiston luottamushenkilöt ja henkilöstöjärjestöt. Kyselyiden tuloksista 
tiedotetaan myös työnantajalle, mutta yksittäiset vastaukset ovat luottamuksellisia ja ne ovat vain 
tutkimuksen tekijöiden käytettävissä. Tulokset julkaistaan raporttina elo-syyskuussa 2022. 

Lisätietoja kyselystä antavat yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöitä edustaneet luottamushenki-
löt: 

Sinikka Torkkola (kyselystä vastaava, p. 044 5252736, sinikka.torkkola@tuni.fi) 

Arja Liikanen, Mari Hatavara, Matti Aarnio, Terhi Kaarakka, Ari Moskari, Jarkko Valjakka ja Jorma 
Viikki 

  

Taustatiedot 

Mihin henkilöstöryhmään kuulut? 

Valitse sopiva vaihtoehto 

Valitse vain yksi seuraavista: 

● Opetus- ja tutkimushenkilöstöön 

● Tukipalveluiden ja hallinnon henkilökuntaan 

Mikä on tehtävänimikkeesi nyt? Kirjoita alla olevaan ruutuun. 

Onko työsopimuksesi 

Valitse sopiva vaihtoehto 

Valitse vain yksi seuraavista: 

● Toistaiseksi voimassa oleva 

● Määräaikainen 
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Oletko solminut uuden työsopimuksen Tampereen yliopiston kanssa syksyn 2021 yhteistoimintapro-
sessin yhteydessä (ml. takaisinotto)? 

Valitse sopiva vaihtoehto 

Valitse vain yksi seuraavista: 

● En 

● Kyllä olen 

Minä vuonna olet aloittanut työskentelyn Tampereen yliopistossa tai Tampereen teknillisessä yli-
opistossa? Jos työsuhteessasi on ollut alle kahden vuoden taukoja tai olet työskennellyt henkilökoh-
taisella apurahalla, ole hyvä ja ilmoita vuosi, jolloin ensimmäisen kerran aloitit työskentelyn Tampe-
reen yliopistossa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kirjoita vuosiluku nelinumeroisena, eli 
esim. "2022". 

  

Kysymykset työn muutoksista 

Ole hyvä ja arvioi tämänhetkisiä työtehtäviäsi ja niiden määrää verrattuna syksyn 2021 tilanteeseen. 
* 

Valitse sopivin vaihtoehto: 

 Kyllä Ei En osaa sanoa 

Työtehtävieni määrä on lisään-
tynyt 

   

Työtehtäväni ovat vähentyneet    

Olen saanut uusia työtehtäviä    

Minulta on poistunut työtehtä-
viä 

   

Jos työtehtäväsi ovat muuttuneet (lisääntyneet ja vähentyneet) tai sinulle on siirtynyt uusia tehtäviä, 
ole hyvä ja kuvaile, miten. 

Ole hyvä ja arvioi työtäsi seuraavien väittämien valossa asteikolla 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin 
eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. 

Valitse sopivin vaihtoehto: 

 1 2 3 4 5 

Minulla on riittävästi aikaa mi-
nulle osoitettujen työtehtävien 
tekemiseen. 

     

Saan riittävästi tukea työtehtä-
vissäni. 
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Työn organisointi on johdon-
mukaista ja asiantuntevaa. 

     

Voin suositella Tampereen yli-
opistoa työpaikkana. 

     

Jos minulle tarjottaisiin työtä 
toisesta työpaikasta, vaihtaisin 
työpaikkaani. 

     

Tunnen, että Tampereen yli-
opistossa kohdellaan työnteki-
jöitä yhdenvertaisesti. 

     

 Onko sinulla muita kokemuksia tai kommentteja yhteistoimintamenettelystä, sen 
seurauksista tai työskentelystä Tampereen yliopistolla, ole hyvä ja kirjoita niistä.  

 

 

Survey about the effects of the co-operation negotiations 

Dear Tampere University employee, 

We invite you to please respond to this survey about the effects of the co-operation negotiations for 
support services of Autumn 2021 and the effects of employee cuts to the assignments and working 
conditions of the employees. 

You can answer this survey completely anonymously, and your identity information is not stored in 
any form. You can find more information about the data protection practices of Tampere University 
at https://www.tuni.fi/en/about-us/data-protection 

Our aim is getting as extensive as possible a picture of the effects of co-operation procedure to the 
operations of the Tampere University and the working conditions of the employees. Thus, we would 
greatly benefit if both the members of the support services and administrative staff and the teaching 
and researching staff could answer our survey. 

Please answer the survey by 24 June 2022, at the latest. It takes approximately 5 minutes to answer 
this survey. 

The survey is conducted by the stewards and staff associations of Tampere University. While we 
shall communicate a report of the results of the survey to the employer, the individual answers shall 
remain confidential and only for the use of those conducting the survey. The survey results will be 
published as a report in August-September 2022. 

More information about the survey is offered by the stewards representing the employees in the co-
operation negotiations: 

Sinikka Torkkola (the person responsible for the survey, t. 044 5252736, sinikka.torkkola@tuni.fi) 

Arja Liikanen, Mari Hatavara, Matti Aarnio, Terhi Kaarakka, Ari Moskari, Jarkko Valjakka and Jorma 
Viikki. 
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Background information 

I’m part of the 

Please choose only one of the following: 

● Teaching and research staff 

● Support service and administrative staff 

What is your current job title? Please write it below. 

Is your contract of the employment 

Choose one of the following answers 

Please choose only one of the following: 

● valid until further notice 

● temporary 

  

Have you signed a new work contract with Tampere University during the co-operation negotiation 
process of autumn 2021 (including readmission)? 

Choose one of the following answers 

Please choose only one of the following: 

● No 

● Yes 

  

What year did you start work at the Tampere University (or in the former University of Tampere / 
Tampere University of Technology)? If your work relationship has contained gaps of less than 2 years 
or you have worked on a personal grant, please indicate the year you first started working at Tam-
pere University. 

  

Questions regarding changes in work 

Kindly evaluate your current work assignments and workload compared with the situation in fall 
2021. 

Please choose the appropriate response for each item: 

 Yes No Can't say 

The workload of my assign-
ments has increased. 

   

The workload of my assign-
ments has been reduced. 
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I have received new assign-
ments. 

   

Some previous assignments 
have been removed from me. 

   

  

If the workload of your assignments has changed (increased / decreased) or new tasks have been 
transferred to you, please indicate how this has happened. 

 Kindly evaluate your work with the scale: 1=disagree completely, 2=somewhat disagree, 3=neither 
agree nor disagree, 4=somewhat agree, 5=agree completely. 

Please choose the appropriate response for each item: 

 1 2 3 4 5 

I have sufficient time to per-
form my assignments. 

     

I receive enough support in my 
assignments. 

     

Work at Tampere University is 
organized in a consistent, pro-
fessional manner. 

     

I can recommend Tampere 
University as a place of work. 

     

If I was offered a new job at 
another place, I would change 
my place of employment. 

     

I believe that Tampere Univer-
sity treats all its employees 
equally. 

     

Do you have other experience or comments regarding the co-operation negoti-
ations, their consequences, or working at Tampere University in  
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Liite 2 Tampereen yliopiston työntekijöitä edustavien neuvottelujen esitys suunnitelmaksi yli-
opiston talouden tasapainottamiseksi 
 

10.11.2021 

Suunnitelman ajatuksena on, että yliopiston taloutta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon 
kaikki sen osat. Talouden tasapainottaminen muilla tavoin kuin henkilöstöä vähentämällä tukee par-
haiten yliopiston ydintoimintoja. Siten se on investointi parempaan tulokseen ja sitä kautta talouden 
kohentumiseen. 
Rakenteellinen uudistus hallitusti vuosina 2022–2024 

1.      Rakenteellinen uudistus tehdään hallitusti useamman vuoden aikana, jotta turvataan yliopis-
ton ydintehtävien katkeamaton ja osaava tuki. 
2.      Tukipalveluita tarkastellaan yliopiston ydintehtävien näkökulmasta ja sovitaan keskimääräi-
nen henkilötyövuosisuhde opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön välille. 

o   Tampereen yliopisto sijoittuu vuoden 2020 muun henkilökunnan prosenttiosuu-
della (40,1 %) yliopistojen keskikastiin, ja ehdotettu vähennys johtaisi osuuteen, 
joka on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin nykyisin pienimmällä prosentti-
osuudella toimivalla yliopistolla on. 

3.      Turvataan yliopiston tulokselle olennaisin resurssi eli henkilöstö ja sen hyvinvointi. 
4.      Tavoitteena on menestyä paremmin OKM:n indikaattoriperusteisessa rahoituksessa ja ylei-
sesti ulkoisen rahoituksen hankkimisessa. 
5.      Otetaan huomioon päättyvien määräaikaisuuksien ja vapaaehtoisesti irtisanoutuvien määrä 
ja merkitys tukipalveluille. 
6.      Rekrytointeja harkittaessa tarkastellaan ensin mahdollisuudet hoitaa työt sisäisillä siirroilla ja 
työn järjestelyillä. 
7.      Eläköitymisten kohdalla tarkastellaan poistuvien henkilöiden tehtäviä ja niiden kehitysmah-
dollisuuksia. 
8.      Ulkoisten palveluiden ostoja tarkastellaan laatu-hintasuhteen osalta ja vähennetään. 

o   Erityisesti jätetään pois sellaisia konsultti- ja muita palveluita, joita on tarvittu fuu-
sion läpiviemiseen ja fuusion alkuvaiheen kehittämisprojekteissa. 

o   Verrattaessa vuosien 2019 ja 2020 ulkoisten palveluiden ostoihin käytettyä raha-
määrää on helposti tunnistettavissa merkittävä lisääntyminen. 

o   Tarkastellaan kaikkia ulkoisia ostoja tarpeen välttämättömyyden kautta. 
Ehdotettavia säästökohteita arvioituine vaikutuksineen 

1.      Eläköityvät, eläkeputkiin siirtyvät ja vapaaehtoisesti irtisanoutuvat (80 henkilöä): 5 ME 
2.      Ulkoisten palveluiden ostojen vähentäminen: 7 ME 
3.      Mahdollisuus koko tukipalveluhenkilökunnalle vapaasti vaihtaa lomarahoja vapaaksi, lisäys 
tähänastiseen: 1 ME 
4.      Vapaaehtoiset osa-aikaiseen tehtävään siirtymiset, lisäys tähänastiseen: 1 ME 
5.      Tarvittaessa lomautukset, esimerkiksi 1kk x 1000 henkilöä: 5 ME 
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Lisäksi ehdotamme lisättäväksi organisaation rakenteellista muutosta tukemaan työnantajan tarjoa-
maa muuntokoulutusta. Tähän voisi investoida esimerkiksi neljänneksen siitä, mitä työnantaja olisi 
investoinut irtisanotuille suunnattuihin työllistymisen tukipalveluihin. 
Alla olevassa organisaatiokaaviossa on esitetty ehdotus tukipalveluiden tehokkaasti johdetusta, ydin-
toimintoja tukevasta organisaatiosta. 
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Liite 3 Tiedote rikkooko Tampereen yliopisto yhteistoimintaneuvottelussa antamansa lupauk-
sen  
 
29.11.2021   

Tampereen yliopiston työntekijöitä edustaneet pääluottamushenkilöt tyrmistyivät työnantajan tie-
dotteesta, jonka mukaan muutoskeskusteluun eli irtisanottavaksi kutsutaan 215 henkilöä. Luku on 
sama kuin työnantajan neuvottelualoitteessa ilmoittama henkilötyövuosien vähennys. Neuvotte-
lussa työnantaja on kuitenkin ilmoittanut, että irtisanottavien lukumäärään vaikuttavat vähentävästi 
neuvottelujen piiriin uuluneen henkilöstön irtisanoutumiset 26.11. mennessä. Näin irtisanoutuneita 
henkilöitä on 39.    

Itse irtisanoutuneiden lukuun kuuluvat vanhuuseläkkeelle 30.6.2022 mennessä tai poikkeustapauk-
sissa 30.9.2022 mennessä siirtyvät 21 työntekijää sekä muista syistä irtisanoutuneet 18 työntekijää. 
Lisäksi on huomattava, ettei työnantaja ole neuvotteluissa osoittanut konkreettisesti myöskään alun 
perin ilmoittamansa vähennystavoitteen taloudellista ja tuotannollista perustetta.   

Pääluottamushenkilöt katsovat työnantajan rikkoneen neuvottelussa antamansa lupauksensa. Nyt 
lmoitettujen tietojen valossa näyttää siltä, että itse irtisanoutuneiden määrä kasvattaa eikä vähennä 
poistuvien työntekijöiden kokonaismäärää, kuten työnantaja neuvotteluissa ilmoitti. Neuvottelu-
aloitteessa työnantajan ilmoittama vähennystavoite 215 henkilötyövuotta on kasvanut 254 henki-
löksi, jotka irtisanotaan tai ovat jo irtisanoutuneet.    

Vaikkeivat henkilötyövuodet ja henkilöt välttämättä aina käy yksiin, jos joukossa on osa-aikaisia 
työntekijöitä, irtisanottavien jääminen samaksi kuin alun perin ilmoitettu vähennysmäärä on erittäin 
ikävää ja kyseenalaistaa neuvottelujen aidon luonteen. Erityisen ikävää on, että irtisanomisten vaih-
toehdoiksi sovitut itse irtisanoutuvat nyt lisäävät poistuvien työntekijöiden kokonaismäärää.  

Nyt irtisanottavista 215 henkilöstä 81:lle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan toinen, eri tehtävä 
työnantajan päätöksen mukaan. Se ei kuitenkaan muuta kokonaiskuvaa, jossa yliopiston perustoi-
minnoille välttämättömiä tukitehtäviä on ensi vuonna tekemässä nykyistä huomattavasti pienempi 
joukko. Irtisanottavien lisäksi tukipalveluissa on runsaasti määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat päät-
tymässä vuodenvaihteessa tai vuoden 2022 alkukuukausina. Siten henkilöstö vähenee työnantajan 
toimenpiteiden johdosta erittäin rajusti. Henkilöstön edustajat pelkäävätkin, että Tampereen yliopis-
ton toiminta ajautuu kaaokseen vuoden 2022 puolella.   

Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 16.11.2021 erimielisinä. Henkilöstöä 
edustavat neuvottelijat katsovat, ettei työnantaja ole neuvottelujen kuluessa pystynyt osoittamaan 
tuotannollisia eikä taloudellisia syitä, jotka perustelisivat työnantajan ilmoittamaa 215 henkilötyö-
vuoden vähennystarvetta,   
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