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Autonomia uhkaa YlioPistoa
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Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta.
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Ahateeminen btrut on vasta-

rintaliikkeen kirja yliopistorefor-

mista. Se on monipuolinen do-

kumentti suomalaisen yliopiston

ahdistavasta ilmapiiristl 20001u-

lun ensimmdisen vuosikymmenen

pilttyessd. Ahdistus kulminoitui

yliopistoreformiin liittyneissi uh-

kakuvissa. mutta perusteltuia mo-

tiivej a yliopistovlen pessimismille

oli kasautunut jo parin ruosikYm-

menen ajan.
Kevailh 2009 julkisuuteen

marssinut vastarintaliike on ollut

ndkyvl, mutta samalla kaPea, ia
sitl kuvastaa myos Akateemisen hy-

symy hs en kirj oittajien valikoitumi-

nen. Luonnontieteiden, teknisten
ja kauppatieteiden tutkijat ja opet-

taiat eli ne, joita viime vuosikYm-

menten yliopisto- ja tiedepolitiik-

ka on suosinut, eivlt kirjoita tdssd

kirj assa. Ndkemyksissldn j akautu-

nut opiskelijaliike ei my<iskdin ole

edustettuna eikd hallintovdki, iota
reformi erityisesti koskettaa'

Kirjan suuri kertomus kYseen-

alaistaa yliopistolakiuudistuksen
yulkisen tavoitteen, yliopiston au-

tonomian palauttamisen, ja nikee

sen sijaan reformin keinona alis-

taa yliopiston aiempaa suoravii-

vaisemmin markkinavoimille' Sa-

malla yliopiston itsensl odotetaan

ryhqvdn toimimaan yrirysmdi-

semmin. Seuraukset ovat ikdvid

humanisteille, yhteiskuntatletel-

liiiiille ia kasvatustieteilijoille, eli

niille tieteenaloille, joita kirjoitta-

jat edustavat.
N?ikyma merkitsee lisll siti

kurjuutta, josta kirjan jokainen

luku kertoo. Tirlevaisuus tuo tul-

Iessaan pitkajanteisten sivisryksel-

l isren ja yhteiskunnall isten pdd-

mldrien vaihtumista yrirysten kan-

nattavuuden edistdmiseen, kansal-

lisen ia iulkisen tehtdvdn laimin-

lyomist?i, epionnistuneita johta-

mis- ja mittaamiskdytdntcijl, hal-

linnoinnin ja rahanhankinnan

painottamista opetuksen ja tutki-

muksen sijasta, epdvarmuuden ja

loputtoman kilpailun tarjoamista

nuorille tutki.ioille.
Lukukokemulsena kirja on

kuitenkin hauskempi ja moni-

puolisempi kuin edellisesta saat-

taisi ajatella. Oili-Helena Ylijoki

nostaa kurjistumistarinan rinnalle

lumotarinan, ioka ei ole kuollut.

Suvi Ronkainen piirtdi neljalla si-

vulla ndk).riin reformin monimie-

lisprden kuvaamalla tunnelmiaan

yliopistouudistuksen kunniak-

si Kansallisoopperassa jiirjestetys-

sd juhlassa. Antti Salminen afo-

risoi inspiroivia mielikuvia. Juha
Suoranta opettaa iulkista sosio-

logiaa kdytinncissl. Heikki Pato-

meki ja Emilia Palonen matkai-

levat eri maiden huonosti toimi-

vissa yliopistoissa seuraten samal-

la yliopistoreformien kulkeutu-

mista maasta toiseen. Leena Koski

ja pitkan, perusteellisen artikkelin

laatinut Tuukka TomPeri asetra-

vat yliopistoiain laajemPaan Yh-
teyteen kertomalla muutostari nan

1980luvulta alkaen.
Liikkeet kirjoittavat itselleen'

Ne vahvistavat toimintansa edelly-

ryksid esitrdmalla kehykseen sopi-

via ajatuksia, eikd niiltd itsekritiik-

kie Dide odottaakaan. Selvdi on

mycii, ettl yliopistojen kehirys on

ollur erittdin huolestuttavaa, ia on

mahdollista, ettd se jatkuu edel-

leen. Varsinainen kysymys kuiten-

kin on, vahvistaako ylioPistolaki

kielteistd kehirystd, niin kuin lii-

ke arvioi, vai onko se vdline, joka

aumaa muuttamaan ylioPistojen

ohjausperiaatteita ja kddntlmdin

suunnan, niin kuin ylioPistojen
johto pdls?idntciisesti uskoo. Kol-

mas vaihtoehto on vieh todennl-

kdisempi: siltd osin kuin suoma-

laisten yliopistoien kuriistum i nen

johtuu julkisen rahan puutteesta

tdilld maailmantalouden globali-

saation varjopuolella, ei yliopisto-

laki muuta trendia lainkaan.

Yhteiskuntatieteiliilni minua

ili vaivaamaan kirian niukka Yh-
teiskunta-analyysi. Eikti valtion

ohiauksella tosiaankaan ole ollut

eriryistd tekemistd sen kanssa, ertd
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Suomen yliopistot ovat niin kur-
jassa tilassa kuin ovat? Kun val-
tion yliopistolaitoksen tila on kur-
jistunut n?iin paljon 1980-luvulta
ldhtien, onko se johtunut valtion
piiitiilsistli vai tapahtunut vastoin
valtion tahtoa? Oman kasitylseni
mukaan valtion lanseeraama uusi

iulkisjohtaminen (tutkintohinto-
jen infatointi, tutkintomilrien
kohtuuton kasvattaminen, hallin-
totehtdvien hil l i tctn paisuttami-
nen), valtion pddttdviisyys tukea
teollisuutta globaalissa kilpailussa
ja edistdd innovaatioita (yliopis-

tojen alistaminen innovaatiopo-
litiikalle, tietoteollisuusohjelma,
Tekesin kasvattaminen Suomen
Akatemian sijasta, tutkimuksen
rahoitraminen yliopistojen sijas-
ta, strategisen huippuosaamisen
keskitrymdt) sekl valtiovarainmi-
nistericin keskeiset ideat (tuotta-

ruusohjelma, Aalto-yliopiston eri-
tyisrahoitus, yliopistofuusiot) ovat
pitkilti syitd tapahtuneisiin me-
neryksiin, Jos listani on uskotta-
va, miten kirjoinajat onnistuvat
ndkemiiin, ettd pysl.ttdy'tyminen
valtion tiukassa ohjauksessa tur-
vaisi heidin edustamiensa tieteen-
aloien tulevaisuuden?

Kun valtio on palvellut kan-

sainvdlisii pilomia niin hyvin
kuin Suomen valtio on tehnlt,
voi hyvin lqysyd, mihin elinkeino-
ehmd tarvitsee yliopistoreformia.
Eiod se siti ihan hirvelsti tarvitse-
kaan. Piiiikaupunkiseudun kunti-
en hanke oman kansainviilisen yli-
opiston perustamiselai kaatui ni-
menomaan rahoittajilai kaavailtu-
jen yritysten haluttomuuteen. Yli-
opisto ei ole suuri bisnesidea - sii-
tI on maailmalla liian paljon esi-
merkkeji. Elinkeinoeldmin kan-
nalta ongelma keskitryy siihen,
ettei valtiollinen yliopistojlrjestel-
ml kaikessa tasapuolisuudessaan
ole pystynyt tuottamaan tarpeeksi
hyvdd tekniikan ja kaupan opetus-
ta ja tutkimusta.

Yhteiskuntatieteitl opiskellut
lukija saattaisi mycis esittdd seu-
raavanlaisia kysymyksia. Mik-
si yliopistojen rehtorit ldhtivdt
2000-luvun alussa tavoittelemaan
autonomisempaa asemaa ja etii-
sylttii valtioon? Voisihan rehtori-
en kuvitella edustavan yliopistoj en
henkilcikunnan ja opiskelijoiden
n2ikemyksid, olihan heidit valittu
sislisissii vaaleissa. Miten rehtorit
muuttuivat osalai homoeeenista

koulutuseliittil, joka kirian meta-

tarinassa toimii vastoin opettajien
ja opiskelijoiden etua ja ymmdr-

rysti. Eikd yliopistodemokratia
ollenkaan toimi?

Voidaanko vakavissaan ajatel-
la valtion puolellatoista miljardilla
eurolla rahoittamaan yliopistolai-
tolaeen sellaista autonomiaa, ettei
yliopistoja koskevassa pdiitoksen-
teossa lainkaan tarvittaisi opetus-
ministeririn maistereita tai halli-
tuksiin ulkopuolisia jlsenid, vaan
valta kuuluisi vain sisllld oleville?
Eikci sellainen unelma autonomi-
asta edellyttiiisi aitoa Bolognan
mallia, eli siti, ettl opiskelijat sekd
maksavat ette peeftev:it?

Tirlevatko yliopistot varmas-
ti hallitsemaan itselin valtiota-
kin huonommin, eli onko val-
tio yliopiston kehittdmisessd nii-
ti viisaampi ja lisiiksi ainoa suoja
markkinavoimia vastaan? Onko
niin, ettei valtion ulkopuolella ole
muuta yhteiskuntaa kuin markki-
nat ja Thatcher oli tosiaankin oi-
keassa?
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