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Vpse Huoranl

Oman onnensa yliopisto

Tomperi, Tirukka (toim.) 2009.
Akateeminen kysymys? Yliopis-
tolain kritiikki ja kiista uudesta
yliopistosta. Tampere: Vastapaino'
240 s.

Jos meillii olisi museo instituuti-
oille, mille sen osastolle yliopis-
to parhaiten sopisi - Institutions
Gone Sad, Bad, or Mad?

Uutta yliopistolakia vastustet-
tiin eri tahoilla ja eri argumenteil-
la. Pyrkimys organisoida vastus-
tus yliopistoyhteisrin rintamaksi
ja aidoksi liikkeeksi jiii kuitenkin
liihtdkuoppiinsa. Vastustuksen
etujoukko sai turhaan katsella
olkapiidensii yli tai edes rinnal-
leen. Se yliopistoyhteisostii! Se
poliittisen mobilisaation taidos-
ta! Ei siis ihme, jos politiikka-
tieteet ovat jatkossa yksi eniten
koulutuspaikkoja menettiivistii
oppialoista (s. 163).

Plakaatit, joissa olisi luke-
nut "SAVE OUR UNIVERSI-
TIES", olisivat tuoneet pintaan
l i ihinni i  vieraantuneisuuden
kokemukset l  m iks i  puo lus ta i -
sin noiden yliopistoa? Keskellii
akateemista intifadaa suurin osa
yliopistolaisista kaipasi liihinnii
omaa Ruususen untaan, toivoi
yksinomaan rauhaan jattamista
ja mahdollisuutta keskittyA alyl-
lisen tyydytyksen tavoitteluun.
Ehkape individualisteihin olisi
vedonnut iskulause "I WANT
MY ACADEMIC FREEDOM
AND IWANT IT NOW' japlura-
listeihin puolestaan " SAVE THE
ACADEMIC DIVERSITY".

Akateeminen kysymys?
-teoksen tavoitteena ei kuiten-
kaan ole analysoida sit?i, mikii
meni pieleen (pl. Thomas WaII-
grenin kirjoitus), vaan koota vas-
tustamisen syyt ja tavat yhteen,

'BT,ffit$r"

puhutella niita, jotka piilottivat
pi i i insi i  kir joihin. ja valottaa asiaa
ulkopuolisille, joita yliopiston
tulisi viime kiidessii palvella.
Teoksen toimittajan, Tuukka
Tomperin, kirjoittama johdan-
to toimii ajatusten kirvoittaja-
na ja jattae teoksen artikkelit
puhumaan omasta puolestaan.
Kokonaisuus jiisentyy tunnelma-
kuviksi, kokemuksiksi, poluiksi
ja sattumuksiksi.  vanhaksi ja uu-
deksi yliopistoksi, yliopistolain
tarkasteluksi ja teoksen lopuksi.

Tunnelmakuvat avaa Antti
Sa lminen tava l la .  joka  tuo  mie-
leen modernin maalauksen. Vain
muutama veto kirjallisella sivel-
t imell i i .  joista jokainen ki innit tyy
johonkin historialliseen frag-
menttiin, tarjoaa lukijalle jotakin
sellaista, jonka seikkapereiinen
kirjallinen kuvaaminen yksin-
omaan onnistuisi h[vittiimiiiin.

Suvi Ronkainen jatkaaja vie
luki jan yl iopistouudistuksen
juhlintaan Suomen Kansallis-
oopperan tiloissa. Kokemus on
tuttu Orwellin Eliiinten vallan-
kumous-kirjan lopusta; porsaat
juhlivat sisiillii j a vallankumouk-
sen todellisten sankarien osana
on katsoa juhlintaa ulkopuolel-
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ta. Ne veiviit sen meiltii. "My

precious", huokaisisi professori
Klonkku.

Yliopistoympiiristdn muutos
ki iynnistyy Heikki Patomiien
muisteluilla. Hiinen oman opis-
keluaikansa auvoisuus kont-
rastoituu my<ihempien aikojen
kasvavaan uusl iberal ist iseen
kurjuuteen. Kun Patomiies-
td tuli professori, ei ollut eniii
mahdollista eliiii kuten entinen
professori.  joka suvereenina
toimijana saattoi kutsua kaik-
kea tekemistAdn tutkimukseksi.
Nyt yliopistobyrokratia saneli
mita hiinen laitoksen johtajana
tuli tehda. Palkkauskin sidot-
tiin tuleviin aikaansaannoksiin
palkkausj Arjestelmiiuudistuk-
sessa. Uusi jiirjestelmii rakentui
epiiluottamukselle, valvonnalle
ja johtamiselle hillitse- ja hallit-
se-mallin mukaisesti. Jatkossa
vieliipii osan palkasta mahdol-
lisesti maksavat opiskelijat itse.
Huomio, jonka he tdllciin saavat
professorilta osakseen, ei juonnu
yksinomaan kyseisen suveree-
nin auktoriteetin suopeudesta
ja hyv?intahtoisuudesta vaan se
ostetaan h?ineltii, siis Hiineltii !

Emilia Palonen avaa yliopis-
tojen muuttumista eri opiskelija-
sukupolveen kuuluneen henkil<in
niikrikulmasta kuin Patomiiki.
Kertomus on esimerkki ajoituk-
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sen menemisestii pieleen. H?inen
akateemisen pdtevri i tymisensi i
tie miiiiriteltiin yhtiikkiii arvol-
taan negatiiviseksi, ei-kannatet-
tavaksi. Hiin sai havaita, ettii
epikonventionaalisesta tutki-
musintressist i i  ja general ismis-
ta on suhteellisen viihiin iloa
erikoistumiselle rakentuvassa
yl iopistomaailmassa. Palosen
omakohtainen perehtymrnen
useamman maan yliopistoihin
nostaa esiin kiinnostavia ja osu-
via huomioita suomalaisesta
akateemisesta eliimiistii.

Uskon, toisin kuin Jussi Pak-
kasvirta, ettl yliopisto on projek-
ti. Se on projektina monella tapaa
pieleen mennyt tai vinoutunut,
mutta syyna onjuuri sen projek-
tiluonteen haihtuminen. Joka ta-
solla pyritiiiin varmistamaan teh-
dyt valtaukset. monopol isoimaan
saavutetut asematJa muuttamaan
tietiimys koulutusohjelmiksi, yh-
teiskunnalliseksi arvostukseksi
ja praktiseksi asiantuntijuudeksi.

Juha Suorannan kokemukset
Julkisen sosiologian kurssin to-
teuttamisessa osoittavat konk-
reettisesti, etta kyllii professorilla
edelleen on toimintatilaa, jos
hanelta vain loytyy rohkeut-
ta .  perus tee t  to iminna l leen ja
maha, joka ei anna ensimmiii-
seksi periksi.  Eri laisista kurssi in
liittvvista kAvtiinn<in hankkeista

... lqtllti professorilla edel-
leen on toimintatilaa, jos hci-
neltci vain ldytyy rohkeutta,
perusteet toiminna I I ee n ja

maha, joka ei anna
ensimmciiseksi periksi.

eniten niikyvyyttii ja hallinnollis-
ta hiimminkiii synnytti opiskeli-
jaravintolan boikotointihanke.

Yliopiston kurjuuden ja lumon
tarkastelu eroaa edellisistii si inii,
ettA se kokoaa toisten tutkijoiden
kokemuksia tyoeliimiistii yliopis-
tossa. Tekijh, Oili-Helena Ylijo-
ki. huomauttaa. etteivat kaikki
kaipaa elitististii, professorikes-
keisesti i .  hierarkkista ja mies-
valtaista yliopiston eilistii. Hiin
pohtii, miksi tutkijat kuvaavat
luovaa, omaehtoista, itsenaista
ja ongelmanratkaisua sisiltiviili
tyotaan vetovoimaiseksi, vaikka
sen institutionaaliset edellytyk-
set heikkeneviit jatkuvasti. P[ivi
Naskali luonnehtii puolestaan
hiipelin yliopistoa ja LeenaKoski
perkaa yliopistoeetoksen muut-
tumista.

Yliopiston yksi ongelma lie-
nee siind, ettii kaikki haluavat
vain keksiZi uutta eika kukaan
halua kiiyttiiii aikaansa sen pohti-
miseen, miten hycidyntiiii parem-
min jo keksit tyi i .  Einsteineja on
aivan liikaa, edisoneja puoles-
taan liian vdhiin. Professoreiden
mukavuusalue on haihtunut ja
he ovat havahtuneet siihen, ettii
yliopisto on byrokratia, ei itse-
niiisten tieteenalojen YK. Pro-
fessori ei eniiA ole vapaaherran
tai -rouvan arvo,jonka saa aikai-
sempien saavutusten perusteella
ja joka vapauttaa raadannasta
ja ajasta. Se on hallinnollinen
tehtava yliopistobyrokratiassa,
joka on nyt vapautettu valtiosta.
Oppituoliaan voi kiiyttiiii muu-
toksen manaamiseen ja mene-
tetyn peraAn itkemiseen, mutta
sen voi myos kiiyttii?i siihen,
etta tarttuu uusiin puhetapoihin
ja terminologioihin ja selvittaA
sisiiltiipiiin missa maarin ne tar-
joavat uusia mahdoll isuuksia ja
aikaisempaa vahvempia keinoja
tavoitel la perinteisi i i  arvoja ja
piiiimiiliriii. Vastustajan kielen,
josta Jussi Viihiimdki puhuu, voi
anastaa ja muuntaa vastarinnan
viilineeksi, jos osaa tai tohtii.
Praktisesta avuttomuudesta on
paikallaan syyttiiA vanhaa yli-
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jo keksittyti. Einsteineja on
aivan liikaa, edisoneja puo-

lestaan liian viihcin.
Professoreiden

mukavuusalue on
haihtunut ja he ovat

havahtuneet siihen, ettd
yliopisto on byrokratia, ei

it s encii sten tiet e e nalo i e n YK.

opistoa ja sille ominaista tapaa
tunnistaa piitevyyksiii ja jalostaa
niit?i. ei uusliberalismia tai uutta
julkishallintoa.

Vdhrimien huomio. ettd olem-
me kaikki opiskelijoita, osuu
kohdalleen. Joidenkin kohdalla
oppimiselle asettuvat haasteet
vain ovat suurempia. Ainoas-
taan ehkii yliopiston kirjastos-
sa yhii edelleen koetaan, etta
akateeminen tieto, tiet?iminen,
opetus ja oppiminen.tutkimus ja
koulutus ovat yhteisomaisuutta,
ei laajemmin yliopistossa. En
kuitenkaan usko, ettd huoli tie-
don yhteisyydestii olisi ollut yli-
opistouudistuksen vastarinnan
syy. Viihiimiiki ei halua niihdii
yliopistoa osana koulutusjiirjes-
telmiiii. Ehkiipa autonomia on
yhteiskunnan lahja ennen muuta
tieteelle, ei tiedetta panttivanki-
naan pitiivllle yliopistolle ( "ope-

tukseen perustuva tutkimus").
Autonomia on suotu jotakin yh-
teiskuntaa palvelevaa tarkoitusta
varten, j onka palveleminen toisin
keinoin olisi aikoinaan yksin-
kertaisesti tullut kalliimmaksi,
mutta miten on nyt? Matti Vesa
Volanen puolestaan luonnehtii
hyvin "yliopisto 3.0", mutta ei
saa sovitettua puhetta tieteelli sen
tiedontuotan non jiirjestiim i speri-
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aatteista eliimtiiin yliopistobyro-
kratiassa.

Uudesta, "akateemista maa-
ilmaa perinpohjaisesti muutta-
vasta" (s. 5) yliopistolaista on
sivul le 142 tultaessa sanottu
ehkii yllattavankin viihiin. Piiii-
osa on ollut akateemisen eld-
man muuttumisella viimeisten
kolmen vuosikymmenen aikana.
Teoksen Laki liihikuvassa -osuus

korjaa tilanteen tassa suhteessa.
Tuukka Tomperi, Martina Reuter
ja Thomas Wallgren tarkaste-
levat lakia eri  kantei l ta omissa
kirjoituksissaan.

Missii tiiniiiin voi julkaista
suomenkielisen analyysin, jonka
pituus on noin kuusikymmen-
td sivua? Ei missiiiin muualla
paitsi verkossa ja mahdollisesti
itse toimittamassaan teoksessa.
Tuukka Tomperin kattava tar-
kastelu liihtee ajatuksesta, ette
jos laki on sisi i l l<i l t l i i in ei-toi-
vottava, virheen tiiytyy loytyii

sen laatimisprosessista. Toisin
kuitenkin niiyttiiisi olevan. Yli-
opistossa yhteiskuntaa vain ei ole
pitkiiin aikaan osattu ottaa enea
vakavasti, ei vaikka yliopistot
itse ovat sivistdneet ja koulut-
taneet huomattavan osan tuon
yhtei skunnan jiisenistii. Tomperi
kytkee uuden yliopistolain osak-
si suhteellisen pitkili koulutus-
pol i i t t ista suhdannelta ja arvioi
tarkkaniik<iisesti sen seurauksia.

Martina Reuter luotaa yliopis-
ton hallintoa ja johtamista, kun
taas Thomas Wallgren puhuu
valtion ja markkinavoimien ta-
holta tapahtuvasta yliopiston
kolonisaatiosta. Ji i l  ki  mmii isen
perusteella ideaali olisi, ettii
tutkija itse rahoittaisi oman tut-
kimuksensa. Wallgren erittelee
erityisesti yliopiston asemassa
tapahtuvan muutoksen yhteytta
tieteenharjoittamiseen ja tutki-
mustoimintaan. Teoksen lopuksi
Petri Koikkalainen ihmettelee

miten lakiuudistukseen olisi kiiy-
tiinncissli voinut vaikuttaa, kun
eduskunnan luottamusta nauttiva
hallitus sit2i halusi ja kun aloite
siihen oli tullut yliopistojen reh-
torien neuvostolta.

Akateeminen kysymys? -teos

koostuu etevistA. hyvin kir joi te-
tuista puheenvuoroista. Se kli-
sittaa mielenkiintoisia avauksia,
tarkkaniikdisi i i  hahmotteluja ja
henkilokohtaisia kokemuksia,
mutta myds tavanomaista osal-
listuja- tai aikalaishlimmennystii.
Parasta antia ovat yksittiiisten
kirjoitusten viilillli syntyviit kont-
rastit ja hankauspinnat. Tekstit
kompensoivat tai taydentevat
toinen toisiaan ja luovat yhdessii
osiaan suuremman kokonaisuu-
den. Tuloksena on pohdittuja
kannanottoja, jotka heriittiiviit
ottamaan kantaa ja my6s tar-
joavat paljon aineksia kannan
muodostuksel le. Akateemi nen
vastaus? si is! I
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