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TEKSTI PEKKA WAHETEDT

KUVAT LAURI VOUTILAINEN

Yl iopistolain va I  m isteluvaiheessa
kayti in kri i t t istd keskustelua,
joka nyt tuntuu vaimentuneen.
Miten vastarinnan kavi?

usi yliopistolaki astui voimaan
tammikuuss a zoro.

- Kuten tavallista, timiikin
uudistus vahvistaa yksii ja hei-
kentee toisia. Hyrjtyjiii ovat eten-
kin Aalto-yliopisto seki sitd aja-
neet elinkeinoeldmln edustajat,

jotka haluavat saada yliopistotutkimukselta tukea
yritysten tuotekehittelyyn, toteaa tutkija Tuukka
Tomperi Tampereen yliopistosta.

Lyhytjdnteinen ajattelu asettaa tieteenaloja
ja tutkimuskohteita hyvin eriarvoiseen asemaan
keskendin. Esimerkiksi sdlsti i jen ja tehokkuuden
nimissi toteutettu tutkimusyksikktijen koon kas-

vattaminen ja pienten laitosten karsiminen voi

olla jiirkevld luonnontieteissii, jotka tarvitsevat
laajaa teknistl arsenaalia. Ndin ei kuitenkaan ole
kaikilla aloilla.

- Ihmis- ja yhteiskuntatieteell isi l ld aloil la
tutkimuksen perusyksikko on selvemmin yksi

tutkija, aluksi motivoitunut opiskeli ja. Hdnkin
hyotyy akti ivisesta keskustelusta ja tutkimus-
ryhmdn tuesta, mutta laitoksen ilmapiiri on pal-
jon merkittdvimpi tekij l  kuin koko. Pieni voi olla
laadukasta.

Humanistisessa ja yhteiskuntatutkimuksessa

on usein hedelmdllistd kilpailua koulukuntien ja

ndkokulmien vdlilli. Esimerkiksi filosofian tutki-
mus on Helsingin ulkopuolella jakaantunut pie-

niin mutta omaleimaisiin yksikktjihin eri yliopis-
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toissa. Tdmi on Tomperin mukaan vahvistanut fi-

losofian antia yliopistoille ja yhteiskunnalle. Vai-

kutusta ei olisi syntynyt, jos kaikki filosofia olisi
koottu yhteen suuryksikkci6n samaan yliopistoon.

- lnhimilliseen todellisuuteen paneutuvat

tieteet eldvit moniarvoisuudesta ja nlkokulmien

dialogista - ja vastaavasti tuottavat sita ymparil-

leen, Tomperi muotoilee.

Maailmankuvan kehittij ii

Yliopistolaitoksen muutoksella on pitkii historia.

r96o-7o-luvulta lehtien yliopistoilta on vaadittu

suorempaa kansan- ja yritystaloudell ista panosta.

Nykyisten muutosten juuret ovat r98o-luvun nou-

sukaudella ja etenkin 9o-luvun kddnteessd, jolloin

globaalin kilpailukyvyn retoriikka nousi hyvin-
vointiyhteiskuntaa tirkehmmdksi.

Mita yliopistouudistuksen mytlth voidaan me-

nettid?
- Akateeminen vapaus on vaakalaudalla, kun

yliopistoilta vaaditaan suoraan nykyiseen elinkei-
noeldmlln kohdennettuja tuotoksia ja toiminnan
tarkkaa ennustettavuutta. Vapaa, uusia oivalluk-

sia tuottava tutkimustyo on kuitenkin hidasta, ko-

keilevaa ja ennustamatonta. Tieteen tekeminen

on muodoltaan usein ldhempind taidetta kuin ta-

loutta ja teknologiaa, Tuukka Tomperi miettii.
Yliopisto on mycis korkeimman opetuksen

paikka. Opiskelun ei tulisi olla vain reitt i tytield-

mddn, vaan sen pitdisi antaa eveite kriittisen ajat-
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telun ja maailmankuvan kehittAmiselle. Yliopisto-
koulutuksen 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 kandidaa-
tin tutkinnolla. Maisteriksikaan ei saisi opiskella
viitti vuotta pidempdin. Yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen ero hlmirtyy, Tomperi huomaut-
taa.

Vauras maa, ankara yliopisto

Vuosi sitten yliopistolaista kdytiin akateemisessa
maailmassa ankaraa kiistaa, joka piittyi lain voi-
maantuloon viilausten ja tarkennusten jdlkeen.

Moni tutkija toivoi, ettl lakiprosessia seuraisi
jonkinlainen kAdenojennus valtiolta - ehkdp[

aikaa suunnitella yliopistokohtaisia uudistuksia
rauhassa.

- Kdvi piinvastoin. Yliopistot laitetaan mul-
l istamaan itsens[ jerjettoman nopealla tahdil la ja

tyontekijdt ovat ttirmdnneet aiempaa tylympaen
henkilostopolit i ikkaan. Suomi on vauraampi kutn
koskaan, mutta toimintojen karsiminen yliopis-

toissa perustellaan siistotarpeella, Tomperi tote-
aa.

Yhteista hyvid rakentaviin palkkatydlaisiin

kohdistuu entistd noyryyttdvimpid vaatimuksia.
Mycis vaatimukset opiskelijoita kohtaan ovat te-
hokkuuteen kurittavia.

- Aivan kuin opiskeli joiden olisi uhraudut-
tava elinkeinoeldmdd ja kansantaloutta varten ja

unohdettava opiskelun yksiliillinen motivaatio.
Sielld missi pit i isi puhua arvoista ja arvostuksis-
ta, kuten yliopistokoulutuksen ja tieteen merki-
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Yllopaston tentaviln Kuuluu
kriittisen keskustelun ylldpito.

) )

Yliopistontehtdviinkuul

tyksisti, jyrdtddn keskustelujen yli vaihtoehdot-
toman k i lpa i lupol  i t i ikan n imissd.

Tomperi kiinnittdd huomiota retoriikkaan,
jolla uudistusta perustelti in: autonomia, huippu,

kansainvdlisyys, innovaatio... Korea kieli saattoi
ketkee ikdvdn tosiasian. Valtio tuntuu olevan yhi

haluttomampi rahoittamaan tutkimusta, josta ei

saa suoraa taloudellista vastinetta.
- Yliopistojen perimmdinen tehtdvl ei ole ta-

loudellisen lisdarvon tuottaminen. Yliopiston teh-

tdvii ovat vapaa tieteellinen tutkimus ja opetus,
kulttuurin luova uudistaminen ja kriittisen kes-

kustelun ylldpito. Ndistl tulisi pitdd kiinni, Tuuk-
ka Tomperi painottaa.A
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ki Patomasti ja Thomas Wallgrenista

Jussi Viihiimikeen ja Martina Reute'
riin. Kirjaan sisiiltyy myiis Tornperin,
analyysi yliopistouudistuksen taustois-
ta.(t

Filosofi , kasvatustieteen tutkija Tuukka,!
Tomperi on toimittanut kirjan Akar"e- ,,X
minen ky symy s ? Yliopistolain kritiikki ja :&
kiist a uude sta yliopisto sta (Vastapaino, i.l
zoog). Teos palaa yliopistolain valmiste- i*
luun ia vastustukseen. Puheenvuoroja ':$

esittivit lakia kritisoineet tutkijat Heik-::ri
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