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usi yliopistolaki astui voimaan
tammikuussa zoro.
- Kuten tavallista, timiikin
uudistus vahvistaa yksii ja heikenteetoisia. Hyrjtyjiii ovat etenkin Aalto-yliopisto seki sitd ajaneet elinkeinoeldmln edustajat,
jotka haluavat saadayliopistotutkimukselta tukea
yritysten tuotekehittelyyn, toteaa tutkija Tuukka
Tomperi Tampereenyliopistosta.
Lyhytjdnteinen ajattelu asettaa tieteenaloja
ja tutkimuskohteita hyvin eriarvoiseen asemaan
keskendin.Esimerkiksisdlstiijenja tehokkuuden
nimissi toteutettu tutkimusyksikktijen koon kasvattaminen ja pienten laitosten karsiminen voi
olla jiirkevld luonnontieteissii, jotka tarvitsevat
laajaateknistl arsenaalia.Ndin ei kuitenkaanole
kaikilla aloilla.
- Ihmis- ja yhteiskuntatieteellisilld aloilla
tutkimuksen perusyksikko on selvemmin yksi
tutkija, aluksi motivoitunut opiskelija. Hdnkin
hyotyy aktiivisesta keskustelustaja tutkimusryhmdn tuesta, mutta laitoksen ilmapiiri on paljon merkittdvimpi tekijl kuin koko. Pieni voi olla
laadukasta.
Humanistisessaja yhteiskuntatutkimuksessa
on usein hedelmdllistdkilpailua koulukuntien ja
ndkokulmien vdlilli. Esimerkiksi filosofian tutkimus on Helsingin ulkopuolellajakaantunut pieniin mutta omaleimaisiin yksikktjihin eri yliopis32 rtlt V,l0PfST0 3/201{)

toissa.Tdmi on Tomperin mukaan vahvistanut filosofian antia yliopistoille ja yhteiskunnalle. Vaikutusta ei olisi syntynyt, jos kaikki filosofia olisi
koottu yhteen suuryksikkci6nsamaanyliopistoon.
- lnhimilliseen todellisuuteen paneutuvat
tieteet eldvit moniarvoisuudestaja nlkokulmien
dialogista - ja vastaavastituottavat sita ymparilleen,Tomperi muotoilee.

Maailmankuvan kehittij ii
Yliopistolaitoksen muutoksella on pitkii historia.
r96o-7o-luvulta lehtien yliopistoilta on vaadittu
suorempaakansan-ja yritystaloudellistapanosta.
Nykyisten muutosten juuret ovat r98o-luvun noujolloin
sukaudellaja etenkin 9o-luvunkddnteessd,
globaalin kilpailukyvyn retoriikka nousi hyvinvointiyhteiskuntaa tirkehmmdksi.
Mita yliopistouudistuksen mytlth voidaan menettid?
- Akateeminen vapaus on vaakalaudalla,kun
yliopistoilta vaaditaansuoraannykyiseen elinkeinoeldmlln kohdennettuja tuotoksia ja toiminnan
tarkkaa ennustettavuutta. Vapaa, uusia oivalluksiatuottava tutkimustyo on kuitenkin hidasta,kokeilevaa ja ennustamatonta. Tieteen tekeminen
on muodoltaan usein ldhempind taidetta kuin taloutta ja teknologiaa,Tuukka Tomperi miettii.
Yliopisto on mycis korkeimman opetuksen
paikka. Opiskelun ei tulisi olla vain reitti tytieldmddn,vaan sen pitdisi antaa eveite kriittisen ajat-
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telun ja maailmankuvankehittAmiselle.Yliopistokoulutuksen saaneilta tulisi odottaa laaja-alaisia
ja ennakkoluulottomia ndkemyksid maailmasta,
eikl vain tyiielemen alati muuttuvien tarpeiden
mukaan tasmettya ammattipdtevyytta.
- Nyt vaaditaan, etta yha useampien pitlisi
lhhted yliopistosta vain kolmen vuoden kandidaatin tutkinnolla. Maisteriksikaanei saisiopiskella
viitti vuotta pidempdin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ero hlmirtyy, Tomperi huomauttaa.

aikaa suunnitella yliopistokohtaisiauudistuksia
rauhassa.
- Kdvi piinvastoin. Yliopistot laitetaan mullistamaanitsens[ jerjettoman nopeallatahdilla ja
tyontekijdt ovat ttirmdnneet aiempaa tylympaen
henkilostopolitiikkaan.Suomi on vauraampikutn
koskaan, mutta toimintojen karsiminen yliopistoissa perustellaan siistotarpeella, Tomperi toteaa.
Yhteista hyvid rakentaviin palkkatydlaisiin
kohdistuu entistd noyryyttdvimpid vaatimuksia.
Mycis vaatimukset opiskelijoita kohtaan ovat teVauras maa, ankara yliopisto
hokkuuteenkurittavia.
- Aivan kuin opiskelijoidenolisi uhraudutVuosi sitten yliopistolaista kdytiin akateemisessa
maailmassaankaraakiistaa,joka piittyi lain voi- tava elinkeinoeldmddja kansantaloutta varten ja
maantuloon viilausten ja tarkennusten jdlkeen. unohdettava opiskelun yksiliillinen motivaatio.
Moni tutkija toivoi, ettl lakiprosessiaseuraisi Sielldmissi pitiisi puhua arvoistaja arvostuksisjonkinlainen kAdenojennus valtiolta - ehkdp[ ta, kuten yliopistokoulutuksenja tieteen merkiYl,l{}Pt,{11,
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Kuuluu
tentavilnkuul
tehtdviin
Yliopiston
Yllopaston

kriittisen keskustelunylldpito.

tyksisti, jyrdtddn keskustelujen yli vaihtoehdott o m a n k i l p a i l u p oilt i i k a n n i m i s s d .
Tomperi kiinnittdd huomiota retoriikkaan,
jolla uudistustaperusteltiin: autonomia,huippu,
kansainvdlisyys,innovaatio... Korea kieli saattoi
ketkee ikdvdn tosiasian.Valtio tuntuu olevan yhi
haluttomampi rahoittamaan tutkimusta, josta ei
saasuoraataloudellista vastinetta.
- Yliopistojen perimmdinen tehtdvl ei ole taloudellisen lisdarvontuottaminen. Yliopiston tehtdvii ovat vapaa tieteellinen tutkimus ja opetus,
kulttuurin luova uudistaminen ja kriittisen keskustelun ylldpito. Ndistl tulisi pitdd kiinni, Tuukka Tomperi painottaa.A
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tutkija Tuukka,!
Filosofi, kasvatustieteen
Tomperion toimittanutkirjan Akar"e- ,,X
minenkysymys? Yliopistolainkritiikki ja :&
kiista uudesta yliopistosta (Vastapaino, i.l
zoog).Teospalaayliopistolainvalmiste-i*
Puheenvuoroja':$
luun ia vastustukseen.
esittivit lakiakritisoineettutkijat Heik-::ri
ki Patomasti ja Thomas Wallgrenista
Jussi Viihiimikeen ja Martina Reute'
riin. Kirjaan sisiiltyy myiis Tornperin,
analyysiyliopistouudistuksentaustoista.(t
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