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Rehtorin katsaus 2016
Joulukuussa 2015 hyväksytty Tampereen yliopiston strategia Kohti uutta yliopistoa ja
sen tavoite olla kansainvälinen tutkimusyliopisto antoi suuntaa vuoden 2016 työlle.
Times Higher Educationin arvostetun World University Rankingin mukaan Tampereen
yliopisto kuuluu 300 parhaimman yliopiston joukkoon. Koska maailmassa on noin
18 000 yliopistoa, tämä ei ole hullumpi saavutus.
Tampereen yliopisto menestyi erinomaisesti kotimaisessa tutkimusrahoituskilpailussa.
Täydentävää rahoitusta kasvattamalla yliopisto on parantanut tutkimuksen edellytyksiä
kaikilla aloillaan. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta erityisen ilahduttavaa on
ollut menestys Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston
rahoitushauissa. Tutkimuspalveluissa päätimme vahvistaa kansainvälisen
tutkimusrahoituksen hakemisen asiantuntemusta. Siinä on vielä paljon oppimista,
mutta myös valtavia mahdollisuuksia.
Koulutuksen uudistamisessa Tampereen yliopisto on tehnyt uraauurtavaa työtä. Näin
arvioi ulkoinen arviointiryhmä yliopiston vuosina 2010 - 2015 toteutettua opintojen
laaja-alaistamista. Ryhmän mukaan menestyksen salaisuus oli yliopistoyhteisön
sitoutuminen uudistuksiin. Laaja-alaiset kandidaattiohjelmat tulevat varmuudella
olemaan kulmakivi valtakunnallisesti käynnistyvässä korkeakoulutuksen visiotyössä.
Tampereen yliopisto säilytti asemansa Suomen suosituimpana monialaisena
yliopistona. Lukuvuosimaksuista huolimatta yliopistomme kasvatti kansainvälisiin
maisteriohjelmiin opiskelemaan hakevien määrää - itse asiassa onnistuimme tässä
ainoana suomalaisena yliopistona. Hakijoita oli yli 70 prosenttia enemmän kuin
edellisenä vuonna. Todennäköisin selitys onnistumiselle löytyy maisteriohjelmien
ajankohtaisista globaaleista teemoista ja laadukkaista sisällöistä.
Tampereen yliopisto jatkoi sisäistä kehitys- ja uudistustyötään. Kaupin kampuksella
Arvo-rakennus vihittiin käyttöön. Nyt yliopiston lääketieteen ja biotieteiden sekä
terveystieteiden tutkimus ja opetus ovat samassa rakennuksessa. Yhdeksän
tieteenalayksikköä organisoitiin uudelleen edessä olevaa Tampereen teknillisen
yliopiston, TTY:n, kanssa yhdistymistä silmällä pitäen. Vuoden 2017 alussa dekaanit
aloittivat työnsä kuudessa tiedekunnassa.
Yhteistyö tamperelaisten korkeakoulujen kanssa eteni kohti uuden yhteisen
yliopistokonsernin synnyttämistä. Yhteisen tavoitteen varmistamiseksi hallinnollisen
fuusion valmistelussa jouduttiin syksyllä ottamaan tuumaustauko, minkä johdosta
uuden yliopiston käynnistäminen päätettiin siirtää vuoteen 2019. Tämä ei estä
ripeämpää etenemistä yhteisen opetuksen, tutkimushankkeiden ja tukipalvelujen
rakentamisessa. Entistä laajempi ristiinopiskelumahdollisuus TTY:n ja Tampereen
ammattikorkeakoulun kanssa sekä yritysyhteistyö Y-kampusmallilla ovat jo avanneet
opiskelijoille uusia mahdollisuuksia.

Viestintäpalvelut
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite
Kalevantie 4

050 318 6613
viestinta@uta.fi
www.uta.fi

2/2

Työnjakoa Suomen muihin monitieteisiin yliopistoihin nähden kirkastettiin U5yhteistyössä Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopiston kanssa, ja esimerkiksi
opintotietojärjestelmäyhteistyössä Aallon ja Helsingin yliopiston kanssa. Työ etenee
myös Suomen Akatemian hallinnoimassa profiloitumisohjelmassa, johon olemme
osallistuneet omilla vahvuusalueillamme biolääketieteessä ja yhteiskuntatieteissä.
Paljon on tehty myös sellaista pohjatyötä, joka kantaa hedelmää vasta
tulevaisuudessa. Esimerkiksi uusi hakutoimikunta on kehittänyt aktiivista
kansainvälistä rekrytointia, ja urapolkujärjestelmän sujuvaan soveltamiseen on etsitty
parhaita käytäntöjä.
Itselleni tämä oli ensimmäinen vuosi Tampereella. Vauhdikasta, kiinnostavaa ja
antoisaa on ollut. Suuri kiitos kuuluu koko yhteisölle: henkilöstölle hallinnossa sekä
opetus- ja tutkimustehtävissä, opiskelijoille ja lukuisille sidosryhmillemme.
Hieno vuosi ja hieno yliopisto. Tampereen yliopistossa syntyy joka päivä juuri sellaista
osaamista, tekemistä ja vaikuttavaa tietoa, jota edessä oleva maailma tarvitsee.
Liisa Laakso
Rehtori

Postiosoite
Yksikön nimi
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite
Kalevantie 4

Puh
Faksi
Sposti
www.uta.fi

