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Yliop istolakikriitikoiden loppuyhteenveto

Yiopistoja on arvosteltu jo 60-luvulta liihtien sii-
ta, etta ne ovat tehottomia ja hyddlttomiii muusta
yhteiskunnasta eristyneitd byrokraattisia laitoksia,
jotka eiviit tarjoa vastinetta niihin uhratuille vero-
varoille. Yliopistot ovat vastanneet kritiikkiin, ettd
niiden ensisijainen tehtiivd ei olekaan palvella yh-
teiskunnan aineellisia tarpeita, vaan edist:iii va-
paata ja kriittistii ajattelua, jonka piiiimiidrzinii on
enemmdn henkinen kuin tekninen ia taloudelli-
nen kehitys.

Yliopistoja arvostelevat tahot ovat viimeistiiiin
8O-luvulta liihtien ajaneet askel askeleelta tavoit-
teitaan lapi, ja uuden yliopistolain voimaantulo
niiyttdd kruunaavan arvostelijoiden voiton. Eten-
kin kun laki on kohdannut varsin v?ihdn vastus-
tusta. Kuitenkin vastarintaakin vielii ltlytyy, ja

Tuukka Tomperin toimittamassa Akateeminen
kysymys -kirjassa lakia kritisoivat muun muassa
Heikki Patomaki, Thomas Wallgren, Martina
Reuter, Iussi Viihiimiiki, Juha Suoranta ja Petri
Koikkalainen.

Kirjoittajal-- tarftain#rat lain historidlista
taustaa ja kltkev?it lakia laajempiin maailmanku-
vallisiin ja eettisiin tekijdihin. Heidiin mukaansa
laki meni lapi paljolti siksi, ettii se heijastaa talo-
utta ihannoivan globaalin maailman pyrkimyksiii
ja ettd sen todellinen pddmdrirzi piilotettiin positii-
visten ja retoristen iskulauseiden taakse.

Lakia perusteltiin etenkin silla, etta se vapaut-
taa yliopistot valtion holhouksesta ja takaa yli-
opistoille autonomian. Samoin se vapauttaa tutki-
jat resursseja viev;istii hallinnoimisesta ja avaa
heille mahdollisuuden antautua tdysin voimin kil-
pailuun kansainviilisilla areenoilla. Ndin laki valaa
perustaa paljon puhutuille innovaatioille ja huip-
pututkimukselle.

Kirjan mukaan laki vain vie ojasta allikkoon.
Valtion byrokraattisen ohjauksen tilalle tulevat
markkinayhteiskunnan taloudelliset pakot. Vero-
varojen sijasta rahoitus saadaan yrityksilta, ja

sellaista tutkimusta suositaan, mika palvelee
elinkeinoel;iman tarpeita. Tdtd vahvistaa se, etta
yliopistojen yhteistyotii muun yhteiskunnan
kanssa edistetiiiin valitsemalla hallintoon ulko-
puolisten tahojen edustajia, joista osa on suuryri-
tysten johtokunnista.

Kirjoittajien mukaan autonomia merkitseekrn
lahinna sita, etta yliopistoilla on vapaat kiidet pe-
rustaa yrityksia tai solmia niiden kanssa sopimuk-
sia ja sijoittaa saamiaan voittoja osakkeisiin ja

muihin tuottoisiin hankkeisiin. Se, mita taloudel-
lisessa autonomiassa voitetaan, vastaavasti mene-
tetl idn henkisessd autonomiassa.

Laki unohtaa tieteellisen tutkimuksen perus-
idean: pyyteettcimiin totuuden etsimisen ja maail-
man muuttamisen. Etenkin talouden ylenkatsoma
perustutkimus etsii uusia totuuksia ja niikdkul-
mia, ia ndin se auttaa kritisoimaan vallitsevia to-
tuuksia tarjoamalla niille vaihtoehtoja. Eraassa
kirjoituksessa todetaankin, ettd uudet ja radikaalit
ajatukset ovat kautta tieteen historian versoneet
marginaalissa. Talouden intressejd ajava kontrolli,
kuten tulosohjaus ja hyodyllisiin sovelluksiin kes-
kittyminen estdd huomaarnasta nditd versoja.

Akateeminen kysymys -kirja on ajatuksia he-
rlittdvdii luettavaa niin talouden ja politiikan
edustajille kuin niille yliopistoihmisille, jotka pal-
jolti taitavan retoriikan sokaisemina hyviiksyiviit
lain kyselem;ittzi ja vastaan pistzimdttd. Kirja he-
riittiiii huomaamaan sen, ettd jos tieteestd tulee
pelkkii hyodyn tavoittelun viiline, myos taloudelli-
nen ja tekninen kehitys karsii tasta pitemmiilla ai-
kav?ilillii.

Onhan monen luonnontieteenkin uranuurta-
jan motiivina ollut tinkimdton pyrkimys totuu-
teen, mikii ndkyy siinii, etta monet heistii, Galileis-
ta ja Kopernikuksesta Darwiniin ja Freudiin, ovat
jopa panneet henkensii ja maineensa alttiiksi val-
litsevan maailmankuvan uusiksi laittaneiden aja-
tustensa vuoksi.

Pekka Wahlstedt
vapaa toimittaja ja kriitikko
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