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Tuukka Tomperi

Yliopistolaki taustoineen. 
Koulutuspoliittinen tarkastelu

Koska käsittelen seuraavassa lain lähtökohtia ja taustoja, on aluksi 
on hyvä palauttaa mieleen, mitä lain laatija sillä tavoitteli. Opetus-
ministeriön mukaan yliopistouudistukseen ryhdyttiin, jotta yli-
opistot pystyisivät paremmin: 

– reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin; 
– monipuolistamaan rahoituspohjaansa; 
– kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta; 
– tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitos-
ten kanssa; 
– kohdentamaan resursseja huippututkimukseen ja strategisiin pai-
noaloihinsa;
– vahvistamaan tutkimus- ja opetustoimintansa laatua ja vaikutta-
vuutta; 
– vahvistamaan rooliaan innovaatiojärjestelmässä. 
(Yliopistolaitoksen uudistaminen, OPM:n verkkosivut1.) 

Välineitä näihin päämääriin ovat uusi yliopistolaki, uusi rahoitus-
järjestelmä sekä korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen, 
jonka laki mahdollistaa ja jota arvioinnilla sekä rahoituksella oh-
jataan. 

Vastarintakamppailu on lain hyväksymisen osalta ohi, mutta 
lain seuraukset ovat vielä nyt syksyllä 2009 enimmäksen hämärän 
peitossa. Kuten lakiesityksen puoltajat korostivat, laki ja koko 
järjestelmäuudistus ovat muodoltaan puitteita, jotka eivät sanele 
vaan tarjoavat mekanismit, tuen ja rajat yliopistojen muutokselle. 
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Varmaa on vain, että muutoksia on tulossa, niiden sisältö ja yksi-
tyiskohdat riippuvat kunkin yliopiston omasta tahdosta ja kyvys-
tä hyötyä uuden tilanteen avaamista mahdollisuuksista. Siksi ope-
tusministeriö ja hallitus ovat muistaneet tähdentää lain keskeisim-
pänä piirteenä yliopistojen autonomian vahvistamista: vihdoin – 
historiallisesti – yliopistot voivat ottaa kohtalonsa ja kukoistuk-
sensa omiin käsiinsä ilman valtion suoraa ohjausta. 

Niinkö siis käy? Ainakin yliopistojen korkeimman edustuksen 
eli rehtorien neuvoston monet jäsenet ajattelivat ja ajattelevat edel-
leen, että uudistuksessa yliopistot saavat haluamansa – ja samalla 
sen, mikä niille on parasta. Koulutuspoliittiseen analyysiin kuuluu 
kuitenkin harkittu skeptisyys koulutuspoliittisia julkilausumia ja 
aikeita kohtaan. On myös mielekästä ajatella, että kunakin aikana 
vallitsee erityinen koulutuspoliittinen suhdanteensa, joka voi toki 
olla kiistanalainen, mutta jonka valtapainotukset ja -virtaukset 
silti voimakkaasti ilmenevät koulutuksen valtiollisessa hallinnos-
sa ja ohjauksessa. Tällöin jokaisen puitelain tai uudistuksen todel-
linen ohjausvaikutus riippuu tästä suhdanteesta, joka puolestaan 
on laajempien sosiokulttuuristen ja ylikansallisten motiivien ja 
paineiden tuotetta. 

Katsaukseni taustoittaa yliopistolakia ja -uudistusta tavoittaak-
seen kuvaa moisesta suhdanteesta.2 Ensisijaisena tarkastelun koh-
teena ovat nykyisen suomalaisen korkeakoulupolitiikan keskei-
simmät ohjausdokumentit, joista muodostuu lakiuudistuksen 
välitön kansallinen kehys3. Aluksi kuitenkin muutama sana lain 
syntyprosessista, joka oli yhtä lailla kritiikin kohteena kuin loppu-
tuloskin. 

Lain prosessista ja julkisuudesta 
Demokratian ihanteeseen luonnollisesti kuuluu, että valtiovalta 
tiedottaa selkeästi suunnitelmistaan, niiden taustoista ja tavoitteis-
ta. Uusia lakeja luotaessa kansalaisilla on oikeus odottaa hallinnon 
kertovan uudistusten lähtökohdista ja odotetuista seurauksista ta-
valla, joka on avoin, kattava, konkreettinen ja jopa kansantajuinen. 
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Näin ei käynyt yliopistolain tapauksessa. Olipa lopputulokses-
ta mitä mieltä tahansa, kritiikki prosessia kohtaan on oikeutettua. 
Merkittävä osa lain sisällöstä oli päätettynä hyvissä ajoin ennen 
varsinaista selvitystä ja valmistelua. Lisäksi lakiuudistuksen julki-
sissa perusteluissa turvauduttiin pikemmin abstrakteihin hokemiin 
– muun muassa juuri autonomian lisäämisestä – kuin konkretisoi-
tiin, millaisia yksityiskohtaisempia käytännön seurauksia hallitus 
odottaa lain tuottavan. Monet oikeustieteilijät kritisoivatkin poik-
keuksellisen kovasanaisesti lain valmistelua (ks. esim. Liiten 2009c; 
Sajari 2009).

Yliopistolaki ei toki ole poikkeus. Hallitusten haluttomuus jul-
kiseen keskusteluun on tullut tutuksi monien linjakysymysten 
kohdalla, mutta myös suomalaisessa lainvalmistelussa on epäde-
mokraattista perusvirettä. Sekä hallitus että ministeriöt suhtautu-
vat laajaan julkiseen keskusteluun monesti torjuvasti, ikään kuin 
se olisi valtiollisten asioiden hoitamista haittaava ilmiö. Käsitys 
istuu hyvin nykyiseen ajattelutapaan, jossa valtionhallinto nähdään 
konserninjohtamiseksi eikä demokraattisen tahdonmuodostuksen 
kanavoinniksi valtiolliseen päätöksentekoon ja toimeenpanoon. 

Julkisuusvajeen puolustukseksi ei kelpaa, että kansalaisryhmien 
pitäisi hankkia oma-aloitteisesti tietoa sieltä, missä sitä on jonkin 
verran saatavilla – kuten opetusministeriön verkkosivuilta. Halli-
tuksen suulla uudistusta on väitetty yliopistojen historian merkit-
tävimmäksi. Jos näin todella ajateltiin, tiedottamisen ja keskuste-
lun herättämisen vastuu olisi kuulunut entistä korostuneemmin 
viranomaisille. Toisekseen jopa ammattimaiset tiedonhankkijat 
eli toimittajat kokivat vaikeaksi saada riittävästi tietoa uudistuk-
sesta: 

Monimutkaisen prosessin etenemisestäkin on toki välillä kerrottu, 
mutta ei alkuunkaan tarpeeksi. […] yliopistouudistuksesta infor-
mointi on ollut kaukana maan parhaasta. […] yliopistolain ’ei julki-
suuteen’ -leimalla varustettuja luonnoksia on saanut välillä metsäs-
tellä suppealta sisäpiiriltä kuten rehtoreilta ja hallintojohtajilta. […] 
Hallituksen iltakoulujen ja valiokuntien kokousten jälkeen kauas-
kantoisista päätöksistä on kerrottu niin hämärästi, että rehtoritkin 
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ovat joutuneet tavailemaan Vanhasen blogia ajan tasalla pysyäkseen. 
(Liiten 2009b.)

Asian merkittävyyden vuoksi prosessi olisi voitu toteuttaa hyvinkin 
moniäänisesti, kuten esimerkiksi käynnistämällä laajapohjainen 
keskustelumekanismi, jolla tietoa ja näkemyksiä sekä yliopistojen 
sisältä että ulkopuolelta olisi kerätty mahdollisimman kattavasti 
valmistelutyön pohjustukseksi. Vähäisemmissäkin yhteiskunnal-
lisissa uudistuksissa on edetty asianosaisia, asiantuntijoita ja sidos-
ryhmiä osallistaneiden ja julkisuudessa keskustelutettujen proses-
sien kautta ja käytetty tässä myös hyväksi valtiovaltaa lähellä olevia 
instituutioita.4 Näihin perusteellisiin mahdollisuuksiin verrattuna 
esimerkiksi lakiesityksen perusteluosan pinnallisuus oli silmiin-
pistävää. 

Käytännössä vain koulutuspoliittinen eliitti ja tiettyjen eturyh-
mien avainedustajat olivat hyvin perillä prosessin etenemisestä. 
Myöhäiseen vaiheeseen asti tämä joukko oli samalla varsin yhte-
näisesti uudistuksen asialla. Koulutuspoliittisen eliitin jakamasta 
tahdosta kertoo myös halu viedä uudistus tehokkaasti ja nopeasti 
läpi.

Kiireestä seurasi toisinaan tahatonta huumoria. Uudistuksen 
johtamisesta vastanneen edellisen opetusministerin tiedotteissa 
sanomana oli tautologisesti yliopistouudistuksen nopeus, ikään 
kuin se olisi ollut olennaisinta: ”Verovähennysoikeus vauhdittaa 
yliopistouudistusta” ja ”Kiinteistöratkaisu vauhdittaa yliopistouu-
distusta.” (Opetusministeriön tiedotteet 1.9.2008 ja 18.11.2008, 
Sarkomaa.)5 Yliopistolaisten korviin olisi kuulostanut vakuutta-
vammalta korostaa huolellista harkintaa ja asianosaisten kuule-
mista lainvalmistelussa. 

Oma aiheensa lakiprosessin avoimuuden ja moniäänisyyden 
arvioinnissa on tietysti juuri lain lausuntokierros ja vastustavien, 
kriittisten tai vaihtoehtoisten äänten kuuleminen. Lehtihaastatte-
lussa opetusministeriön edustaja, johtaja Anita Lehikoinen vasta-
si kysymykseen ”muuttuiko mikään lausuntojen perusteella?” 
seuraavasti: 
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Paljonkin muuttui. Yliopistotehtäväpykälään lisättiin elinikäisen op-
pimisen edistäminen. Myös yliopistokeskukset ovat nyt siellä. Hen-
kilöstön määräaikaisuuden perusteluihin tehtiin muutos, eli poistet-
tiin se, että pätevöityminen tutkimus- ja opetustehtäviin olisi määrä-
aikaisuuden perustelu. […] Professoreitten kutsumenettelyä tiuken-
nettiin, ja yliopistokollegion asemaa vahvistettiin poistamalla valtuu-
tetut. Myös säätiöyliopiston hallintomalliin tehtiin ihan uusi pykälä, 
joka tuo päätösvallan akateemisista asioista sisäiselle monijäsenisel-
le elimelle. (Liiten 2009a.) 

Kuukautta myöhemmin (26.2.2009) lain lähetekeskustelun esitte-
lypuheenvuorossaan opetusministeri Virkkunen käytti samoja 
esimerkkejä: 

Lausuntokierroksen pohjalta julkisoikeudellisten yliopistojen toimi-
elimistä poistettiin erilliset valtuutetut ja niiden tehtävät annettiin 
yliopistokollegiolle, elinikäisen oppimisen edistäminen lisättiin, yli-
opistokeskukset mainitaan yhteistyön muotona, hallituksen jäsenil-
le ei voida valita varajäseniä ja valtion rahoituksen määräytymispe-
rusteita on tarkennettu, muutamia muutoksia mainitakseni. (Virk-
kunen 2009.)

Vaikka mainitsisi vain muutamia muutoksia, ovat edeltävät esi-
merkit varsin vähäisiä lausunnoissa esitettyyn kritiikkiin nähden. 
Opetusministeri antaa perusteluksi kritiikin vähäiselle vaikutta-
vuudelle lausuntojen suuren määrän ja monimielisyyden: 

Yliopistolakiesitykseen saimme peräti 160 lausuntoa. Valtaosa lau-
sunnonantajista piti lain uudistuksen tavoitteita ja lähtökohtia sinän-
sä oikeina ja uudistusta välttämättömänä. Lähes kaikkiin lakiehdo-
tuksen pykäliin ehdotettiin kuitenkin lukuisia ja usein myös erisuun-
taisia muutoksia. (Virkkunen 2009.)

Lausuntoja lukiessa huomaa kuitenkin helposti, että esityksen 
kiistanalaisimmissa kohdissa lausuntojen kritiikki on päinvastoin 
melko samansuuntaista. Niinpä vahvistuu vaikutelma, että tietyt 
lain piirteet olivat ennalta saneltuja ja kritiikin koskemattomissa.6

Prosessin kulku viestii ainakin siitä, että yliopistouudistusta on 
pidetty hallituksessa hyvin tärkeänä ja kiireellisenä hankkeena, 
jota on päätetty johtaa määrätietoisesti kohti tiettyjä lopputuloksia. 
Laajapohjainen keskustelu on koettu tarpeettomaksi hidasteeksi 
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ja mahdolliseksi riskiksi tahdotuille tuloksille. Lain tarkastelu 
koulutuspoliittisessa kehyksessään luo kuvaa siitä, miksi ja miten 
laille on ladattu näin painavia odotuksia. 

Selvitysmiesten raportti lain valmistelussa
Lakia välittömästi pohjustavana valmisteluasiakirjana toimi selvi-
tysmiesten Jääskinen ja Rantanen loppuraportti. Muun muassa 
professori Paavo Uusitalo (2009) on kritisoinut valmistelua siinä 
mielessä tarkoitushakuiseksi ja kapeaksi, ettei se edennyt komitea-
työllä vaan käyttämällä selvitysmiehiä. Uusitalon mukaan valmis-
telu jää selvitysmiehiä käytettäessä herkästi valikoivaksi ja minis-
terin valitsema asiantuntija ajaa jo tietopohjaa kerätessään toimek-
siantajansa kantaa. Komiteapohjainen eteneminen takaisi sen sijaan 
useita sidos- ja eturyhmiä sekä koulutuspoliittisia kantoja ja ideo-
logioita osallistaessaan paitsi moniäänisyyden myös valmistelun 
laajemman julkisuuden. Vertailuesimerkkinä Uusitalo viittaa so-
siaaliturvan kokonaisuudistusta kartoittaneeseen laajaan sata-
komiteaan. (Uusitalo 2009.)

Yliopistouudistuksesta pohjaehdotuksen tehneiden selvitys-
miesten raporttia on kiinnostavaa verrata lopulliseen lakiesitykseen 
myös tämän kritiikin mielessä pitäen. Tarkastelu johtaa ainakin 
ajattelemaan, että selvitysmiehet ovat olleet hieman maltillisemman 
ja suppeamman uudistuksen kannalla kuin lopullinen laki. 

Opetusministeriö kutsui selvitysmiehet 1. 12. 2005 toimeksian-
nolla, johon kuului:

(1) tarkastella sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla yliopistojen talou-
dellista toimivaltaa voidaan vahvistaa lyhyellä aikavälillä.
(2) tarkastella vaihtoehtoisia tapoja, miten yliopistojen taloudellista 
toimivaltaa voidaan vahvistaa pidemmällä aikavälillä. Tarkastelussa 
tulee ottaa huomioon kansainväliset kokemukset sekä valtiosääntö-
oikeudesta ja kilpailulainsäädännöstä ja muusta lainsäädännöstä 
tulevat vaatimukset.
(3) tehdä esitys valitun toimintavaihtoehdon pohjalta yliopistojen 
taloudellisen toimivallan vahvistamisesta siten, että valtiovallan kor-
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keakoulu- ja tiedepoliittinen ohjaus voidaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla toteuttaa.
(4) tehdä ehdotukset yliopistojen johtamisen ja hallinnon uudistami-
sesta siten, että yliopistojen sisäisen johtamisen edellytykset vahvis-
tuvat, johtavien hallintoelinten kokoonpanosta ja tehtävistä sekä 
yliopiston johdon nimittämis- ja valintamenettelystä.
(5) tehdä ehdotukset tarvittavasta lainsäädännöstä ja muista toimen-
piteistä.
(Jääskinen & Rantanen 2007, kuvailulehti.) 

Selvitysmiesten väliraportti (11. 5. 2006) käsitteli vain toimeksiannon 
ensimmäistä tehtävää, joten sen perusteella ei voinut vielä saada 
kuvaa odotettavissa olevan uudistuksen laajuudesta. Väliraportis-
sa selvitysmiehet päätyvät toteamaan, että ”toimeksiannon ensim-
mäisen kohdan tarkoittamilla uudistuksilla ei voida merkittävästi 
lisätä yliopistojen autonomiaa” (Jääskinen & Rantanen 2006, 55). 
Kiistojen kohteena olleella ”autonomia”-käsitteellä on tehtävänan-
nossa ja selvitystyössä tarkoitettu itsenäistä taloudellista ja hallin-
nollista toimivaltaa, kuten raportissa korostetaan: ”Euroopassa 
yliopistojen autonomia on yhdistetty vahvasti akateemiseen va-
pauteen, jota voidaan pitää myös akateemisten yhteisöjen yhtenä 
tärkeimpänä perusarvona. Akateemisella vapaudella ja yliopiston 
taloudellisella autonomialla tarkoitetaan kuitenkin eri asioita.” 
(Jääskinen & Rantanen 2006, 17.) Kriitikoiden huolena onkin ollut, 
että erillisyydestään huolimatta taloudellinen ja akateeminen au-
tonomia eivät ole toisistaan irrallisia ja riippumattomia asioita. 

Väliraportti päätyy ehdottamaan muutamia vähäisempiä kei-
noja yliopistojen taloudellisen autonomian vahvistamiseen. Näiden 
joukossa ovat esimerkiksi maininnat kaikille yliopistoille sallitta-
vasta rahataloudesta ja laajemmasta vallasta henkilöstön palvelu-
suhteista käytävissä neuvotteluissa.7 Varsinaisten taloudellista 
toimivaltaa vahvistavien uudistusten selvitysmiehet katsovat kan-
tavan sellaista ”periaatteellista tai poliittista merkitystä”, että niiden 
”valmistelusta päättäminen olisi lykättävä eduskuntavaalien jäl-
keiseen aikaan esimerkiksi hallitusohjelman valmistelun yhteydessä 
päätettäväksi” (mt., 8). Näin myös käytännössä tapahtui. Yliopis-
touudistus tuotiin vahvasti mukaan Vanhasen II hallituksen neu-
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votteluihin ja ohjelmatyöhön, ja samalla selvästi päätettiin sen ri-
peästä läpiviennistä hallituskauden aikana. 

Väliraportissaan selvitysmiehet myös näpäyttävät valtionhal-
linnon aiempia tulosohjauskäytäntöjä: 

Näiden tulosohjauksellisten keinojen uskottavuutta heikentää kui-
tenkin se, että yliopistolaitosta ei käytännössä ole palkittu sovittujen 
tulosten saavuttamisesta. Vaikka 1990-luvun alun jälkeen sekä kou-
lutuksessa että tutkimuksessa on voimakkaasti tehostettu yliopisto-
jen toimintaa ja saavutettu asetettuja tavoitteita, yliopistolaitokseen 
on kuitenkin sovellettu valtionhallinnon yleisistä tarpeista johdettu-
ja säästötavoitteita. (Jääskinen & Rantanen 2006, 37.)

Kritiikki on entistä tarpeellisempaa pitää mielessä myös jatkossa. 
Uusi laki ja sitä seurannut rahoitusuudistus siirtävät yliopistojen 
rahoituksen painopistettä ennakoivasta vakaasta rahoituksesta 
jonkin verran entistä enemmän tuloksellisuuden ja laadun perus-
teella määräytyvän arviointirahoituksen sekä ohjauspolitiikkaa 
noudattavan strategisen rahoituksen suuntaan. (opm rahoitusmuis-
tio 2009; opm rahoitusasetus 2009.)

Selvitysmiesten loppuraportti ilmestyi puolisen vuotta myö-
hemmin (17. 1. 2007). Tehtävänantoa seuraten se on jo perusteelli-
sia uudistuksia ehdottava. Raportin päätteeksi selvitysmiehet esit-
tävät pykälä ja momentti kerrallaan ehdotuksensa uudeksi yliopis-
tolaiksi. Kokonaisuudessaan loppuraportti on monin paikoin 
varsin maltillinen. Tarkastelu- ja perusteluosassa pyritään myös 
esittelemään mahdollisia vaihtoehtoja ja erittelemään niiden vai-
kutuksia. Lakiprosessissa tutuksi tullutta vaihtoehdottomuuden 
tunnetta ei selvitysmiesten raportista synny. 

Kaiken lisäksi selvitysmiehet jättivät hallinnonuudistuksen 
keskeisestä kohdasta eli yliopistojen ylinten hallintoelinten uudis-
tamisesta toisistaan poikkeavat ehdotukset. Lakiesitykseen päätyi 
niistä perusteellisemmin hallintoa uudistava versio, jossa yliopis-
tojen sisäistä demokratiaa vähennetään antamalla hallituksen 
(selvitysmiesten raportissa johtokunnan) enemmistövalta yliopis-
ton ulkopuolisille jäsenille. Loppuraportissa vaihtoehdot kuvataan 
ja perustellaan seuraavasti: 
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Johtokunnan kokoonpanosta selvitysmiehillä on kaksi eri ehdotusta.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa (Jääskinen) johtokuntaan (13 jäsen-

tä) kuuluisi kaksi professoria, yksi muun opetus- ja tutkimushenkilö-
kunnan edustaja, yksi muun henkilöstön edustaja, kaksi opiskelija-
edustajaa sekä seitsemän yliopistoon kuulumatonta. Yliopistoon 
kuulumattomat johtokunnan jäsenet valitsisi yliopiston vaalivalio-
kunta. Johtokunta valitsisi yhden ulkopuolisista jäsenistään puheen-
johtajaksi. Vaihtoehto tuottaisi ylimmän toimielimen, joka olisi tar-
peellisessa määrin riippumaton yliopiston sisäisistä jännitteistä ja 
voimasuhteista. Toisaalta se pakottaisi yliopisto-organisaatiota pe-
rustelemaan ja selvittämään eri strategisia toimintavaihtoehtojaan 
niin, että ulkopuoliset asiantuntijat voivat vakuuttua valittavien lin-
jausten järkevyydestä.

Toisessa vaihtoehdossa (Rantanen) johtokuntaan (11 jäsentä) kuu-
luisi kolme professoria, yksi muun opetus- ja tutkimushenkilöstön 
edustaja, yksi muun henkilöstön edustaja ja kaksi opiskelijaedustajaa. 
Johtokuntaan kuuluisi lisäksi kolme yliopistoon kuulumatonta jäsen-
tä (ulkopuoliset jäsenet). Jokaisella johtokunnan jäsenellä on henki-
lökohtainen varajäsen. Johtokunnan puheenjohtajana toimisi rehtori 
ja varapuheenjohtajana virkaiältään vanhin professori. Rehtorin ol-
lessa esteellinen puheenjohtajana toimisi kansleri. Tämä vaihtoehto 
perustuu sellaiseen toimielinkokoonpanoon, joka mahdollistaa pää-
töksenteossa yliopiston toiminnan ydinsisältöjen ja luonteen syväl-
lisen tuntemuksen. Yliopiston toiminnot edellyttävät poikkeuksel-
lista omaehtoisuutta, motivaatiota ja omistautumista yliopiston toi-
mintoihin. Malli kuitenkin mahdollistaa toivottavan [sic] yliopiston 
ulkoistenkin intressiryhmien näkemykset päätöksenteossa ja heidän 
osallistumisensa johtokuntatyöskentelyyn.

[…] Molemmat esitetyt mallit ovat sopusoinnussa yliopiston itse-
hallinnon kanssa. (Jääskinen & Rantanen 2007, 102.)

Molempien selvitysmiesten mukaan yliopistoilla tulisi olla sekä 
ylimmän hallintovastuun (etenkin talousasioissa) kantava hallitus 
(johtokunta) että erillisenä toimielimenä kokonaan yliopistolai-
sista koostuva ja rehtorin vetämä konsistori. Jälkimmäinen paitsi 
antaisi lausuntoja hallitukselle sen päätösvaltaan kuuluvissa asi-
oissa, myös toimisi lähempänä akateemisia käytäntöjä muun muassa 
päättäen opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä säännöistä halli-
tuksen määrittämän strategian puitteissa. Ehdotukseen on kirjat-
tu myös perinteinen yliopiston johtoryhmä, joka koostuisi rehto-
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rista, vararehtorista sekä rehtorin määräämistä ylimmistä toimi-
henkilöistä. Samoin selvitysmiehet esittävät, että lakiin kirjattaisiin 
jokaisen yliopiston hallintoon kansleri. (Mt., 101–102 ja Ehdotus 
yliopistolain muuttamiseksi 10 §–13 §.) Rehtorin valinnasta selvi-
tysmiehet esittävät, että ”[r]ehtoriksi valittavalta vaaditaan, että 
hän on kansallisesti tai kansainvälisesti ansioitunut tutkija tai 
taiteilija ja että hänellä on käytännössä osoitettu hyvä johtamistai-
to.” (Mt., Ehdotus 13 §.) Selvitysmiehet ovat myös katsoneet tar-
peelliseksi korostaa kolmikantaista hallintomallia, jossa niin pro-
fessorien, muun henkilökunnan kuin opiskelijoiden edustus olisi 
mukana kaikilla hallintotasoilla (mt., 102–103). Palvelusuhteiden 
muuttaminen työsuhteiksi on jo selvitysmiesten ehdotuksessa, 
mutta sen ohessa tähdennetään: ”Yliopistojen henkilöstö olisi 
viranomaistehtävien osalta virkavastuussa.” (Mt., 103.) Työsuhteen 
voisi ehdotuksen mukaan ”purkaa tai irtisanoa vain johtokunta 
rehtorin esityksestä”. (Mt., 103.) 

Kun selvitysmiesten loppuraporttia vertaa lopulliseen lakiesi-
tykseen, on ilmeistä, että jälkimmäinen menee uudistuksissaan 
pidemmälle. Kautta linjan pienissä mutta merkityksellisissä yksi-
tyiskohdissa – joista muutamia lueteltiin edellä – selvitysmiesten 
ehdotus näyttää pyrkivän ottamaan huomioon yliopiston erityis-
piirteitä ja perinteitä. Lakiesitys sen sijaan vei sitä voimakkaammin 
kohti yritysten hallintoa muistuttavia käytäntöjä. Muutamia myön-
nytyksiä yliopistojen erityisluonteelle tehtiin vasta lausuntojen ja 
eduskuntakäsittelyn vaatimuksista. Aivan olennainen ero syntyy 
myös siitä, että lopullinen laki jättää monia keskeisiä seikkoja pää-
tettäväksi yliopistokohtaisissa johtosäännöissä, joista vastaa yli-
opiston hallitus. Koska johtosäännössä määritellään myös halli-
tuksen valinta ja koostumus, avaa laki selvästi selvitysmiesten 
ehdotusta pidemmälle menevät mahdollisuudet yliopistoyhteisön 
sivuuttamiseen päätöksenteossa ja vallanjaossa. 

Vaikka lakiesitystä muutettiin perustuslakivaliokunnan lausun-
non perusteella siten, ettei hallituksen enemmistöä enää vaadita 
valittavaksi yliopistoyhteisön ulkopuolelta, on myös lopullisen lain 
mukaan julkisoikeudellisissa yliopistoissa ulkopuolisia oltava vä-
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hintään 40 prosenttia ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja on valittava tästä ryhmästä (Yliopistolaki 15 §). Säätiöyli-
opiston vastaava pykälä määrittelee hallitukseen seitsemän jäsen-
tä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, eivätkä 
viimemainitut voi olla yliopistoyhteisön sisältä (Yliopistolaki 24 §). 
Lakiin kirjattiin myös hallituksen jäsenten ja rehtorin huolellisuus- 
ja vastuupykälät (20 § ja 21 §), joita selvitysmiesten ehdotuksessa 
ei ole. Niissä korostetaan merkillepantavasti ”yliopiston edun” 
huolellista edistämistä sekä korvausvelvollisuutta, joka syntyy, jos 
yliopistolle aiheutetaan ”tahallaan tai huolimattomuudella” vahin-
koa rikkomalla lakia tai muita säännöksiä. Pykälät vaikuttavat 
henkeä luovilta ja kurinalaistavilta. Niiden motiivina on selvästikin 
halu tähdentää hallituksen ja rehtorin itsenäisyyttä suhteessa yli-
opistoyhteisöön, organisaation taloudellisen kokonaisedun ensi-
sijaisuutta sekä velvollisuutta toteuttaa strategista ja rakenteellista 
uudistusta valtion rahoitusohjausta parhaiten vastaavalla tavalla. 

Ainakaan selvitystyön perusteella ei voi selittää lain kiistanalai-
simpien kohtien läpivientiä lausuntokierroksen kritiikeistä välit-
tämättä. Selvitysmiesten työ olisi jättänyt varan tulkita lainsää-
dännöllisiä tarpeita siten, että esimerkiksi yliopiston henkilöstö-
ryhmien ja opiskelijoiden esittämää kritiikkiä hallintomallista ja 
muistakin kiistanalaisista seikoista olisi voitu ottaa paremmin 
huomioon esitystä muokattaessa. 

Selvitystyön suhde lopulliseen lakiin on täten hieman yllättä-
väkin, sillä varsin tavallisesti käy päinvastoin: pohjustava selvitys 
pyrkii ennakkoluulottomaan ajatteluun, jossa ehdotetaan radikaa-
limpia uudistuksia kuin mihin poliittinen ja virkamiesvalta tai 
eturyhmät ovat valmiita. Lopputulokseksi saadaan yleensä kom-
promissi, jossa selvityksen ehdottamat uudistukset on laimennet-
tu osapuolten tahtoa yhteensoviteltaessa. Tässä tapauksessa val-
tioneuvoston ja opetusministeriön tahtona on ollut pyrkiä syvem-
pään uudistukseen kuin selvitysmiehet ovat katsoneet tarpeelli-
seksi – ja siksi on myös tarvittu jo alussa mainittua uudistuksen 
määrätietoista johtamista kritiikistä huolimatta. 
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Sen paremmin hallituksen ja opetusministeriön puheenvuo-
roista prosessin aikana kuin lain perusteluosastakaan ei löydy 
selviä argumentteja sille, miksi päädyttiin selvitysmiesten ehdo-
tuksia perusteellisempaan uudistukseen. Siirtymä myöhästytti 
myös kritiikin heräämistä: pidettiin luonnollisesti odotettavana, 
että selvitysmiesten raportti – sekin jo monin tavoin yliopistoyh-
teisöjen ja henkilöstöjärjestöjen taholta kritisoitu – osoittaa uudis-
tuksen linjan. Vasta lakiluonnoksen tultua julkiseksi kesäkuussa 
2008 valkeni asiaa tarkastikin seuranneille esityksen lopullinen 
luonne. Ja jo helmikuussa lakiesitys annettiin eduskunnalle. Lain 
läpivientiä voi siis kiistatta pitää poikkeuksellisen tehokkaana. 

Uusitalon ja muiden kritiikki valmistelua kohtaan osuu osin 
kohdalleen. Komiteapohjainen valmistelu olisi tuskin voinut ede-
tä aivan samaan tapaan – ainakaan jos komitea olisi todella muo-
dostettu laajapohjaisesti. Komiteatyöskentely olisi ”taannut” hi-
taamman etenemisen ja laajemman julkisuuden. 

Toisaalta kritiikki voi ohjata katsetta ohi uudistuksen varsinai-
sista lähtökohdista. Tehtävänanto ja mahdollisesti selvitystyön 
aikana annettu ohjaus ovat pitäneet huolen siitä, että selvitystyön 
puitteet suuntasivat jo loppuraportinkin sisältöä voimakkaasti. 
Selvitystyön luonteena ei enää ole ollut periaatteellisen keskustelun 
käyminen tai varsinaisesti edes näkökulmien erittely, vaan käytän-
nön lainsäädännöllisten ratkaisujen etsiminen tilanteessa, jossa 
hallituksen tahto päämäärästä on jo pitkälti selvillä. 

Viimeistään tässä voi myös korkeakoulupolitiikkaan entuudes-
taan perehtymättömille painottaa seuraavaa: lakiesitys ei syntynyt 
erillisessä prosessissaan, vaan se on kiinteä ja johdonmukainen osa 
hallitsevaa korkeakoulupoliittista ajattelua. Kyseisen ajattelutavan 
jakaa lähes koko korkeakoulupoliittinen eliitti, joka on puoltanut 
varsin yhtenäisenä yliopistolakiesitystä. Vaikuttaa siltä, että kes-
keisimmät korkeakoulupoliittiset vaikuttajat – hallituksesta ope-
tusministeriön johtoon, rehtoreiden neuvostoon ja yliopistojen 
ylimpään hallintoon sekä osaan merkittävistä yhteiskunnallisista 
ja elinkeinoelämän etujärjestöistä yliopistojen ulkopuolella – ovat 
kannattaneet nykymuotoista uudistusta. Niinpä näistä toimijoista 
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koostettu komitea olisi edennyt vastaavaan lakiehdotukseen siinä 
missä selvitysmiehetkin, ehkä vain hitaammin. 

Lakiesitys ei myöskään syntynyt vain yliopistojen ”omasta toi-
veesta” ja yliopistojen erityisluonteen vuoksi, toisin kuin opetus-
ministeriö prosessin aikana esitti, vaan osana valtionhallinnon 
omaa määrätietoista korkeakoulupoliittista linjaa ja sitä selittävää 
koulutuspoliittista suhdannetta. Yliopistouudistus ei ole yksin-
omaan tiede- ja koulutuspolitiikkaa. Pikemminkin päinvastoin voi 
ajatella, että varsinainen – jossain mitassa itsenäinen ja kansalli-
sesti omaleimainen – tiede- ja koulutuspolitiikka on tullut tiensä 
päähän. 

Hallitusohjelma 
Yliopistolain laajempaa taustakuvaa voi piirtää ensin hallitus-

ohjelmalla. Edellä jo mainittu hallituspoliittinen seikka on muis-
tettava: selvitysmiesten työ on ajoittunut edelliselle hallituskau-
delle. Sikäli kuin valtioneuvoston ohjaus on vaikuttanut lopputu-
lokseen, tämä on tapahtunut edellisen hallituksen toimesta (ope-
tusministerinä ensin Sdp:n Haatainen, sitten Kalliomäki), joten 
Vanhasen I punamultahallituksen yliopistonäkemys on perustoil-
taan ollut jo sama kuin Vanhasen II sinivihreän hallituksen (ope-
tusministerinä kokoomuksen Sarkomaa, sitten Virkkunen). Olen-
naista on näin ollen puoluepoliittista vaihtelua pidempi jatkuvuus. 
Vanhasen I hallituksen ohjelma, suunnitelmat ja käytännön toimet 
ovat tässä mielessä kiinnostavia, sillä hallitusten koostumukset 
poikkeavat toisistaan suuresti (Vanhanen I: Kesk, Sdp, Rkp; Van-
hanen II: Kesk, Kok, Vihr, Rkp.) 

Opetusministeriön suunnitelmista ja ohjausasiakirjoista voi 
huomata, että jatkuvuus on ollut vahvaa. Useimmat nykyasetelman 
perustana olevat koulutuspoliittiset dokumentit ja tavoitemäärit-
telyt edeltävät huhtikuussa 2007 aloittanutta Vanhasen II hallitus-
ta. Vaikka yliopistolakiuudistuksen läpivienti on Vanhasen II hal-
lituksen saavutus, ovat kaikki sen aikeet ja perusteet edeltävässä 
ajassa. Kohta kohdalta ne löytyvät esimerkiksi 4. 4. 2005 annetusta 
Valtioneuvoston periaatepäätöksestä julkisen tutkimusjärjestelmän 
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rakenteellisesta kehittämisestä. Vanhasen I hallituksen opetusmi-
nisteri Kalliomäki esiintyi jo monessa yhteydessä nykyisten raken-
teellisen kehittämisen tavoitteiden puolestapuhujana.8 Puolue- ja 
hallituspoliittisesti onkin ilmeistä, että jokainen kolmesta suures-
ta puolueesta on 2000-luvulla kannattanut nykyisen kaltaista yli-
opistouudistusta. Vallitsevassa korkeakoulupoliittisessa suhdan-
teessa yliopistouudistus olisi siis toteutettu vastaavana riippumat-
ta hallituksen koostumuksesta. 

Yksinkertaisen retorisen analyysin tasolla hallitusohjelmista 
voi toki todeta siirtymiä Vanhasen I ja II hallituksen välillä. Kou-
lutus-, tiede- ja kulttuuripolitiikan alaluvun saatteissa varhaisem-
pi ohjelma näyttää painottavan erityisesti tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta: sukupuolinen, monikulttuurinen, alueellinen ja ihmisten 
yleinen yhdenvertaisuus ja tasavertaiset koulutusmahdollisuudet 
mainitaan useasti (hov1, 6. luku). Nykyinen hallitusohjelma pai-
nottaa järjestelmän rakenteellista muuttamista (koulutuksen tar-
jonnan ja oppilaitosverkon sopeuttamista talous- ja väestökehityk-
seen), ennakointi- ja ohjausjärjestelmän uudistamista sekä erityis-
ryhmiin (koulupudokkaat, integrointi, erityisopetus, maahan-
muuttajat) kohdistettuja tukitoimenpiteitä ja samalla yksilöllisen 
luovuuden, lahjakkuuden, innovatiivisuuden edistämistä (hov2, 
5. luku). Retoriikan tasolla Keskusta–Sdp-hallituksen ”yhdenver-
taisuus ja tasa-arvoisuus” -korostus ja Keskusta–Kokoomus-halli-
tuksen ”yksilölliset erot, lahjakkuus ja innovaatiot” -painotus erot-
tuvat toisistaan. On toinen asia, onko tällä ollut mitään käytännön 
merkitystä korkeakoulupolitiikan toimissa. 

Vallitsevassa hallitusohjelmassa kohdistetaan painokas huomio 
tarpeeseen muuttaa koulutusjärjestelmää ajan tarpeisiin paremmin 
vastaavaksi: 

Koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena siten, että se vastaa 
globaaliin haasteeseen sekä ammatti- ja väestörakenteen muutok-
seen. Hallitus uudistaa ennakoinnin perusteita, jotta laadullisiin ja 
määrällisiin osaamis-, koulutus-, tutkimus- ja työelämän tarpeisiin 
voidaan vastata paremmin. [...]
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Hallitus sitoutuu edistämään luovuutta, erilaista lahjakkuutta ja 
innovatiivisuutta varhaiskasvatuksesta alkaen. [...] 

Oppilaitosverkkoa sopeutetaan väestökehitykseen koulutuksen 
saatavuus maan kaikissa osissa turvaten. (hov2, 28.)

Korkeakoulupolitiikkaa käsittelevässä luvussa Vanhasen II hallitus 
on yksityiskohtaisimmillaan luvatessaan avata maksullisten mais-
teriohjelmien kokeilun (hov2, 30). Kokeilun kirjaaminen hallitus-
ohjelmaan kertoo paitsi kaikkien hallituspuolueiden sitoutumi-
sesta, myös siitä, ettei mahdollisuutta sen muuttamiseen vastusta-
jien kriitikin ja lausuntokierroksen kautta ollut olemassa. 

Muilta osin hallitusohjelma liikkuu yleisemmissä puitteissa, 
kuitenkin selvästi ilmaisten aikeekseen yliopistojen oikeudellisen 
aseman muuttamisen sekä hallinnon uudistamisen. Aikeita raken-
teelliseen muutokseen täsmennetään hallitusohjelmassa lyhyesti: 

Korkeakouluja kehitetään tavoitteena koulutuksen ja tutkimuksen 
laadun parantaminen. Rakenteellista kehittämistä jatketaan. Laadi-
taan korkeakoulujen kehittämissuunnitelma ottaen huomioon aiem-
min tehdyt selvitykset. [...]

Tavoitteena on kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen sekä 
osaamistasoltaan alueellisesti vahvemmat ja vaikuttavammat korkea-
koulukokonaisuudet. Kehitetään yliopistokeskuksia. [...]

Yliopistojen taloudellista autonomiaa lisätään mahdollistamalla 
yliopistoille julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai yksityisoikeudel-
lisen säätiön asema. Samanaikaisesti uudistetaan yliopistojen hallin-
toa ja päätöksenteköjärjestelmää.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulosohjausjärjestelmässä 
painotetaan opetuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Val-
tion tuottavuusohjelmaa tarkistetaan siten, ettei se heikennä yliopis-
tokoulutuksen laatua sekä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta. [...]
(hov2, 30.)

Korkeakouluajattelun painopisteet eivät jää epäselviksi: sopeutu-
minen globaaliin talouteen, rakennemuutos, yliopiston palvelu-
tehtävä työelämäsidonnaisen koulutuksen tuottajana sekä inno-
vaatio-termistö hallitsevat. Innovaatio-termiä johdannaisineen on 
käytetty hallitusohjelmassa 27 kertaa. Vanhasen I hallituksen oh-
jelmassa sanaa osattiin käyttää vasta viidesti, ja käytännössä vain 
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teknologiapolitiikkaan viitaten. Muitakin ohjausasiakirjoja lu-
kiessa näkee käytännössä, miten aiemmin teknologiapolitiikalle 
ominaiset sanastot on nyttemmin levitetty kaikkialle kulttuuri-, 
koulutus- ja tiedepolitiikan perusteisiin. 

Termi ”sivistys” johdannaisineen mainitaan puolestaan nykyi-
sessä hallitusohjelmassa seitsemän kertaa. Kuten edellisessäkin 
hallitusohjelmassa, jossa esiintymiä ei ole sen enempää, maininnat 
rajoittuvat yleisluontoisiin julistuksiin: ”Sinivihreän hallitusohjel-
man yhdistäviä arvoja ovat ihmisen ja luonnon tasapaino, vastuu 
ja vapaus, välittäminen ja kannustaminen sekä sivistys ja osaami-
nen.” (hov2, 3.) ”Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas 
ja maksuton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta.” 
(hov2, 28.) Molemmissa hallitusohjelmissa sivistys mainitaan 
sisällöllisessä yhteydessä ainoastaan puhuttaessa vapaasta sivistys-
työstä. 

Hallitusohjelman tasolta on mentävä yksityiskohtaisempiin 
ohjausasiakirjoihin, jotta yliopistouudistuksen juurille päästään. 
Poliittiset linjanvedot ovat joka tapauksessa johdonmukaisia: hal-
litusohjelmaan on kirjattu yleisellä tasolla niitä (jo varhemmin 
olemassa olleita) aikeita, joita muut dokumentit täsmentävät ja uusi 
yliopistolaki sekä yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uu-
distus toteuttavat.

Tarkastelen seuraavassa ensin perusteita, joiden varassa yliopis-
tojen koulutustehtävää suunnataan, ja tämän jälkeen tutkimuspo-
litiikan virtauksia. Jako vastaa paitsi yliopiston perustehtäviä myös 
koulutuspoliittista asetelmaa. Yliopistouudistuksen pilareina on 
kaksi viime kädessä talouspolitiikkaan pohjautuvaa vaatimusta, jois-
ta toinen liittyy yliopiston tutkimus- ja toinen koulutustehtävään: 
yhtäällä yliopistokoulutuksen kohdentaminen vastaamaan tulevai-
suudessa paremmin kotimaisia työvoimatarpeita ja toisaalla suoma-
laisen elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn tukeminen innovaatiomeka-
nismeja vahvistamalla. 
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Koulutustarvepilari: Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma

Opetusministeriön kehittämissuunnitelma on tärkein koulutus-
politiikan yksityiskohtainen ennakointi. Viimeisimmän kehittä-
missuunnitelman Koulutus ja tutkimus vuosina 2007–2012 (5.12.2007) 
johtolankana on vielä aiempaa selvemmin koulutusrakenteen sekä 
osin sisältöjenkin muokkaaminen talouden ja työelämän tarpeiden 
näkökulmasta. Esimerkkinä sen perusajattelusta toimii seuraava 
kappale luvusta ”Koulutuksen ja työelämän yhteydet ja yrittäjyys-
kasvatuksen edistäminen” (luku 3.9):

Korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta vahvistetaan. Tavoit-
teena on, että opiskelijat jo opintojensa aikana voivat orientoitua tu-
leviin työtehtäviinsä ja että koulutuksen sisällöissä voidaan riittäväs-
ti ennakoida työelämän tulevia osaamistarpeita, joille osaltaan luovat 
pohjaa korkeakoulujen ja työelämän väliset tutkimus- ja kehitystyö-
hankkeet. Korkeakoulutettuja aktivoidaan ryhtymään yhä enemmän 
yrittäjiksi. 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysopintoja tarjotaan valinnai-
sina opintoina kaikille opiskelijoille. Yrittäjyysopintoja voidaan sisäl-
lyttää myös tutkijakoulutukseen. Korkeakoulujen tarjoaman koulu-
tuksen ajantasaisuus turvataan niin, että se parhaalla mahdollisella 
tavalla palvelee työelämän muuttuvia osaamistarpeita. Tämä edellyt-
tää tiivistä vuorovaikutusta työelämän, yritysten ja alueiden kanssa. 
Tutkintokoulutuksen rinnalla korostuvat yhä enemmän jo työelä-
mässä olevan korkeakoulutetun väestön tarpeet. Opintojen ohjauk-
sessa ja opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa ko-
rostuu opiskelijan työuran hahmottuminen opintojen aikana. Tätä 
tuetaan harjoittelua kehittämällä sekä opinnäytetöiden kytkemisellä 
työelämän tarpeita palveleviin tutkimus- ja kehitystyöhankkeisiin. 
[...] Korkeakoulujen hallinnossa ja neuvottelukunnissa turvataan riit-
tävä työelämän edustus ja työelämän muutokset otetaan riittävästi 
huomioon opintosisällöissä.” (kesu, 38.)

Kehittämissuunnitelmassa yliopistojen profiloitumisen ja rationa-
lisoimisen henki on näkyvissä vahvasti. Keskeistä kautta linjan on 
juuri ”rakenteellisen kehittämisen” argumentaatio, mistä esimerk-
kinä poiminnat samannimisestä alaluvusta (3.4): 
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Toimintaympäristön muutokset asettavat korkeakoulut lähivuosina 
monien haasteiden eteen. Haasteet liittyvät erityisesti korkeakoulu-
jen profiloitumiseen, rakenteelliseen kehittämiseen, rahoitusmallin 
uudistamiseen, kansainvälistymiseen sekä koulutuksen ja tutkimuk-
sen laadun korostumiseen. Lisäksi yliopistoissa ovat erittäin tärkeitä 
taloudellisen autonomian laajentaminen ja yliopistojärjestelmän kil-
pailukykyä parantavat hallinnolliset uudistukset, jotka vahvistavat 
ammattimaista johtajuutta.

Korkeakoulujen profiloitumista ja painoaloja vahvistetaan. Kor-
keakouluverkkoa kehitetään päällekkäistä koulutustarjontaa karsi-
malla... (kesu, 23–24.)

Rakenteellinen kehittäminen, profilointi, strategisiin painopistei-
siin keskittyminen, päällekkäisyyksien karsiminen ja ”korkeakou-
luverkon kehittäminen” ovat suorasanaisesti tietenkin resurssien 
uudelleenjakamista, mikä tarkoittaa käytännössä yksiköiden, tie-
dekuntien, laitosten, koulutusohjelmien ja oppiaineiden yhdistä-
misiä ja lakkauttamisia. Suoraan ja selkeästi tästä on puhuttu jul-
kisuudessa varsin vähän.

Kehittämissuunnitelman lopussa (liite 2) on yksityiskohtaises-
ti taulukoituna koulutusalojen aloituspaikkojen tavoitemäärät 
vuonna 2012 suhteessa vuoden 2006 tasoon. Siitä voi suoraan näh-
dä, millä aloilla opm pyrkii vähentämään koulutuspaikkoja ja kuin-
ka paljon. Seuraavassa on muutamia poimintoja halutuista vähen-
nyksistä yliopistokoulutuksen osalta (kesu, 57–61; joitain prosent-
tilukuja lisätty havainnollistamaan vähennysten mittaluokkaa):  

Kielitieteet: 284 aloituspaikkaa vähemmän (v. 2006 1584 toteutunut-
ta paikkaa ja v. 2012 tavoitteena 1300 paikkaa)
Historia ja arkeologia: 60 (18 % koulutuspaikoista)
Filosofia: 28 (29 %)
Kasvatustieteet ja psykologia: 127
Teologia: 23
Käsi- ja taideteollisuus: 63 
Kirjallisuus: 26
Teatteri ja tanssi: 11
Musiikki: 26
Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus: 171 (50 %)
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Liiketalous ja kauppa: 133
Kansantalous: 35
Hallinto: 61
Tilastotiede: 21 (30 %)
Politiikkatieteet: 130 (43 %)
Matematiikka: 133
Kemia: 41 
Biologia: 72 
Maantiede: 46 (29 %) 

Voimakkaasti supistettavia koulutusaloja on myös kohdennetusti 
tekniikassa ja liikenteessä sekä metsätaloudessa. Vastaavasti toi-
saalla aloituspaikkoja arvioidaan tarvittavan lisää. Nämä ovat 
yleensä työelämäsuuntautuneita professionaalisia aloja: opetus- ja 
kasvatustyö (lisäys 12 %), oikeustiede (19 %), arkkitehtuuri (22 %), 
lääketiede (8 %) ja hammaslääketiede (43 %) sekä myös esimerkik-
si tietojenkäsittely (8 %) ja viestintä- ja informaatiotieteet (19 %). 
Vaikka kehityssuunnitelmassa ja yleisemmin koulutuspolitiikassa 
toistellaan osaamisen laaja-alaisuuden, monipuolisuuden ja siir-
rettävyyden tärkeyttä (ks. esim. kesu, 8), näyttää käytännössä 
valtiota kiinnostavan ennen kaikkea ammatillisesti kohdennettu 
akateeminen tutkintotuotanto.9

On huomattava, etteivät yllä listatut ja opetusministeriön ta-
voittelemat muutokset aloituspaikoissa ole vielä tällä aikajänteellä 
seurausta pienenevistä ikäluokista. Laskelman mukaan vasta vuo-
den 2012 jälkeen tässä tarkoitetut nuorisoikäluokat kääntyvät las-
kuun. Korkea-asteelle siirtyvät ikäluokat ovat päinvastoin suurim-
millaan vuosina 2011–2012 (kesu, 6). Niinpä luvuissa esitetään 
tarve nykyistä vastaavan aloituspaikkamäärän – eli koulutusre-
surssien – suuntaamiselle uudelleen. Onkin lisäksi nähtävä ten-
denssit ja pidempi ajallinen jakso, kuten raportti toisaalla antaa 
ymmärtää: ”Korkeakoulujen nuorten aloituspaikkojen määrä vä-
henee merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.” (kesu, 6, 28.) Kun 
edellämainitut ovat tavoiteltuja määrällisiä muutoksia ilman nuo-
risoikäluokan pienenemistä, vaikuttaa ilmeiseltä, että samansuun-
taista muutosta on luvassa seuraavillekin suunnitelmakausille 
ikäluokan pienentyessä noin 15 % vuoteen 2020 mennessä. 
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Kun katsotaan opetusministeriön vaatimusta korkeakoulujen 
”rakenteellisesta kehittämisestä” aloituspaikkojen ennakointeja 
vasten, tulee selväksi, että yksi lain tarkoituksista on toimia väli-
neenä, jolla yliopistot voidaan muokata vastaamaan arvioituja 
koulutustarpeita. Monien oppiaineiden ja koulutusohjelmien koh-
dalla ainakin kesu:ssa laskettu supistustavoite on niin mittava, 
ettei se voi käytännössä merkitä muuta kuin joidenkin alojen ja 
ohjelmien lakkauttamista joistain yliopistoista. 

Itse asia ei tietenkään ole uusi. Kautta suomalaisten yliopistojen 
modernisoinnin, jo 1960-luvulta asti, on käyty keskustelua yliopis-
tojen muokkaamisesta vastaamaan paremmin työelämän koulu-
tustarpeita. Juuri näin on argumentoitu käytännössä jokainen ai-
empikin muutos ja tutkinnonuudistus. Pidemmän näkökulman 
saa esimerkiksi teoksesta Kivinen, Rinne & Ketonen (1993) sekä 
muista suomalaisen korkeakoulupolitiikan historian tutkimuksis-
ta (esim. Numminen 1987; Klinge ym. 1990; Koski 1993; Ahola 1995) 
ja puheenvuoroista (esim. Heinilä 1983; Ketonen 1991; Sipilä 2007). 
Historiallisen näkökulman syventäminen on kuitenkin tämän 
lyhyen katsauksen ulottumattomissa. Joka tapauksessa voi muis-
tuttaa esimerkiksi juuri Kivisen ym. (1993) tai Aholan (1995) tut-
kimuksiin viitaten, että kamppailu yliopistojen luonteesta valtiol-
le alisteisina palvelulaitoksina on keskeinen koko 1900-luvun yli-
opistopoliittista historiaa jäsentävä juonne.

Toisekseen voi muistuttaa, että Kivinen ym. (1993) nimeävät jo 
1980-luvun lopun korkeakoulupoliittisen linjan ja tahdon ”tulos-
vastuullisen yritysyliopiston” doktriiniksi. Markkinavetoisen yli-
opistoajattelun piirteet dokumentoidaan kirjassa kuvauksin, joita 
voisi huoletta lainata laajasti ilman, että lähdettä tietämätön lukija 
arvaisi tekstin olevan yli viidentoista vuoden takaa eikä kuluvalta 
vuodelta. Jos tulkinta on oikea, ei vuosien 1986 (korkeakoulujen 
kehittämislaki) ja 2009 (yliopistolaki) välillä ole tahdonilmausten 
välillä lainkaan niin suurta eroa kuin voisi kuvitella – tai ainakin 
muutos on huomattavasti vähäisempi kuin vuodesta 1986 kahta-
kymmentä vuotta aikaisempaan aikaan. Niinpä nykyisellä koulu-
tuspoliittisella tahdolla on myös Suomen lähihistoriassa tunnis-
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tettavat ja kohtuullisen pitkät juurensa. Siihen nähden voi jo lyhy-
esti – tähän lopussa palaten – todeta yliopistolain suhteesta suo-
malaisen korkeakoulupolitiikan linjoihin seuraavaa: yliopistolaki 
on viimeinkin instrumentti, jolla voidaan toteuttaa ne korkeakou-
lupoliittiset aikeet, joita valtionhallinto on tahtonut jo kauan ky-
kenemättä kuitenkaan ylittämään käytännön esteitä ja hidasteita. 
Juuri tässä on lain historiallinen merkitys.

Ehkä juuri tästä syystä myös lain ja kokonaisuudistuksen nopea 
läpivienti suhteellisen vähäisellä keskustelulla on ollut tarpeen. Jos 
”rakenteellisen kehittämisen” yksityiskohtaisiin ja arkijärkisiin 
merkityksiin olisi paneuduttu laajalti, olisi keskustelu epäilemättä 
ollut kiivaampaa ja herännyt varhemmin.

Kuten Helsingin yliopiston emerituskansleri Kari Raivio poikke-
uksellisen avoimesti asian ilmaisi näkyvässä puheenvuorossaan (HS 
11.2.2009), juuri koulutusohjelmien ja laitosten lakkauttaminen edel-
lyttää voimatoimia ja yliopistojen hallintomallin muuttamista: 

Yliopistojen tulee olemaan vaikeaa saada edes nykyisen suuruinen 
siivu valtion budjetista, tasokorotuksesta puhumattakaan. Kun toi-
mintoja kuitenkin on pakko kehittää, ainoa mahdollisuus on käyttää 
järkevämmin nykyiset resurssit, mikä merkitsee tiukkoja päätöksiä 
määrärahojen uudelleensuuntaamisesta yliopistojen sisällä.

Kymmenen vuoden kokemus kolmikantaperiaatteella valitusta 
Helsingin yliopiston konsistorista on minulle opettanut, että tällaiset 
päätökset ovat sisäiselle hallitukselle erittäin tuskallisia, lähes mah-
dottomia. Jokaisella on joku lehmä ojassa. (Raivio 2009.) 

Vaikeimmat päätökset resurssien suuntaamisesta uudelleen tar-
koittavat rahoituksen siirtämistä yksien tieteenalojen ja yksiköiden 
eduksi toisten kustannuksella. Näitä päätöksiä on ollut yliopistojen 
nykyisen, sisäiseen demokratiaan perustuvan – ja siinä mielessä 
konservatiivisen – päätöksenteon varassa vaikeaa tai mahdotonta 
tehdä, joten tarvitaan Raivion mainitsemaa ”ulkoista käskyttämis-
tä” ja opetusministeriön peräämää ”vahvempaa johtamista”. 

Vaikka asia itse on koulutuspolitiikassa ollut jo pitkään selvä, 
julkisuudessa sen ulottuvuuksista on keskusteltu painoarvoonsa 
nähden huomattavan vähän. Joitain poikkeuksia on toki ollut, 
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kuten Raivion mielipiteen ohella Akavan puheenjohtajan Matti 
Viljasen haastattelu Suomen Kuvalehdessä (18.4.2008). Oireellise-
na avoimen puheen vähäisyydestä nämä ovat vaikuttaneet tahat-
tomilta lipsahduksilta, vaikka niitä voi päinvastoin pitää harvinai-
sena suorasanaisuutena. Haastattelussaan Viljanen kritisoi kovin 
sanoin paitsi ammattikorkeakouluverkoston hajanaisuutta, myös 
yliopistoyksiköiden hajasijoittamista: 

Akavan puheenjohtajan mielestä Suomessa on liikaa korkeakouluja 
ja vääriin ammatteihin tähtäävää opetusta. Hän ei kohdista arvoste-
luaan vain ammattikorkeakouluihin. Samat ongelmat vaivaavat myös 
yliopistoja.

Viljasen mielestä keskustapuolue on ollut innokkain ”haulikkoam-
muntana toteutetun” hajasijoittamisen kannattaja. (Simula 2008.)

Viljanen katsoo rakenteellisen kehittämisen ja korkeakouluverkon 
tiivistämisen voivan edellyttää esimerkiksi Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston ja Joensuun yliopiston lakkauttamista. Viljasen 
mukaan opetusministeriön virkamiehet ja keskustajohtoinen hal-
litus ovat olleet liian ponnettomia ja hitaita tarvittujen muutosten 
edistämisessä – vaikka ”rakenteellinen kehittäminen” onkin nyt 
viimein saatu käyntiin: ”Ei alueellinen hyvinvointi voi olla koulu-
tuksen ensisijainen tehtävä. Koulutuksen tulee antaa yhteiskuntaa 
palvelevaa, työllistymiseen johtavaa koulutusta.” (Simula 2008.) 

Mitä ”rakenteellisen kehittämisen” käytännön ilmentymät lo-
pulta ovatkaan, sanoma on joka tapauksessa selvä ja sama kuin 
Viljasella hänen opetuministeriö- ja hallituskritiikistään huolimat-
ta: keskittyminen strategisiin painopisteisiin ja työvoimatarvetta 
vastaavaan akateemiseen tutkintokoulutukseen. Näiden edelly-
tyksiä parannetaan jatkossa, muuta karsitaan ja supistetaan. Kes-
keisenä kriteeristönä toimii koulutuksen ”laatu ja vaikuttavuus”, 
joka kuitenkin käytännössä ajatellaan määräksi ja taloudelliseksi 
tehokkuudeksi: kuinka nopeasti ja edullisesti yliopistot tuottavat 
työvoimatarpeen mukaan kohdennettuja tutkintoja. 

Sanoma on onnistuneesti viety julkisuuteen, kuten Helsingin 
Sanomien pääkirjoitus (22. 2. 2009) osoitti toistaessaan tosiseikkana 
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tuttua hokemaa: ”Suomeen on rakennettu yliopistoverkko, jota ei 
todellisuudessa enää ole varaa ylläpitää”. Siis: kaikkien aikojen 
vauraimmassa Suomessa ei ole enää varaa sellaiseen yliopistoverk-
koon, joka synnytettiin kehittyvän talouden ja rakennemuutoksen 
oloissa ja joka selvisi lähihistorian pahimmasta lamasta. Kuten 
moni muukin asia Suomessa, myös korkeakoulupoliittinen puhe 
on yhden totuuden valtakuntaa. 

Työvoimatarpeen arvioinnin perusta
Ottaen huomioon kesu:n merkityksen ja sen pohjana olevan kou-
lutustarvearvioinnin potentiaalisen suuntaavuuden yliopistojen 
”rakenteellisessa kehittämisessä”, on hyvä kysyä, mistä ennakoin-
tiluvut tulevat. Kehittämissuunnitelmassa itsessään ei mainita, 
millaisella työryhmällä tai millaisen prosessin perustalta se on 
tuotettu. Se selviää kuitenkin kehittämissuunnitelman laadintahis-
toriasta.

Kun kehittämissuunnitelman alkuperiä seuraa Vanhasen II 
hallitusta edeltäneeseen aikaan, käy ilmi, että suunnitelman luon-
noksessa ja lopullisessa versiossa koulutustarvearviointien perus-
tana on opetusministeriön 17. 6. 2004 asettaman ”koulutustarpei-
den ennakointia ja koulutustarjonnan mitoittamista” kartoittaneen 
työryhmän eli Koulutustarjonta 2012 -projektin loppuraportti 
(23. 4. 2007). Raportissa todetaan ”Laskelmien keskeisistä lähtö-
kohdista” (luku 1.3) seuraavasti: 

Vuonna 2012 ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulu- ja 
yliopisto-opinnot aloittavat siirtyvät pääosin työelämään kaudella 
2015–2020. Sen takia joudutaan arvioimaan työvoima- ja koulutus-
tarpeita varsin pitkällä aikavälillä. Työvoimakehityksen osalta ehdo-
tuksen keskeisenä lähtökohtana on työministeriön Työvoima 2025 
-projektin ennuste työvoiman kysynnän kehityksestä toimialoittain 
vuoteen 202510. Toisena keskeisenä lähtökohtana on Tilastokeskuk-
sen aineisto työllisen työvoiman toimiala-, ammatti- ja koulutustie-
doista vuosilta 1995, 2000 ja 2004. Nämä aineistot muodostavat kes-
keisen pohjan Opetushallituksen koulutustarve-ennakointiyksikös-
sä laaditulle ammattirakenteen kehitysennusteelle vuoteen 2020, 
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laskelmille poistumasta ja avautuvista työpaikoista ammattiryhmit-
täin sekä viime kädessä uuden koulutetun työvoiman tarpeesta ja 
aloittajatavoitteista. (Koulutustarjonta 2012, 11.) 

Luvussa ”Alustavia johtopäätöksiä laskelmista” (4.5) luetellaan 
”supistuvan aloittajatarpeen aloja” tavalla, joka muutamia yksityis-
kohtia lukuun ottamatta toistuu kehittämissuunnitelmassa. Näin 
siis KESU:n arviot koulutustarpeen siirtymistä sekä korkeakou-
lutuksen resurssien ja opintopaikkojen uudelleensuuntaamisesta 
perustuvat 2020-lukua koskeviin työvoimatarpeen ennakointilas-
kelmiin sekä edeltäneiden viisivuotiskausien tilastollisiin kehi-
tysuriin.

Koulutuksen kehittämissuunnitelmassa ei luetella sen tuottaneen 
työryhmän koostumusta. Koulutustarjonta 2012 -projektin rapor-
tissa yhteys kehittämissuunnitelmaan todetaan kuitenkin selvästi 
viimeisessä luvussa ”Jatkotoimenpiteet” (luku 5): ”Työryhmä jatkaa 
vuoden 2012 koulutustarjonnan tavoitteiden valmistelua pitäen 
tavoitteena sitä, että kesäkuun loppuun 2007 mennessä valmistu-
vassa luonnoksessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuun-
nitelmaksi vuosille 2007–2012 on tavoitteet esitetty suunnitellussa 
laajuudessa.” (Koulutustarjonta 2012, 33.)

Toteamuksesta voisi päätellä Koulutustarjonta 2012 -projektin 
työryhmän olevan myös kehittämissuunnitelman takana, ja osa 
työryhmästä onkin, vaikkei kokonaisuudessaan.11 Kehittämishank-
keen työryhmä on koostunut yksinomaan opetusministeriön vir-
kamiehistä ja puheenjohtajana on toiminut alustavat laskelmat 
tuottaneen työryhmän varapuheenjohtaja Kangaspunta. Koulu-
tustarjonta 2012 -työryhmä on koostunut myös enimmäkseen 
opetusministeriön virkamiehistä, mutta mukana on ollut myös 
opetushallituksen, lääninhallitusten, maakuntien liiton, Kuntalii-
ton sekä sisäasiainministeriön ja työministeriön edustajat. Hank-
keelle on luotu asiantuntijajaosto, johon on kutsuttu useita jäseniä 
samoista organisaatioista (opm, oph, muut ministeriöt, lääninhal-
litukset, Kuntaliitto), mutta myös ammattiliitoista, työmarkkina-
laitoksista ja Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä tutkimuslaitok-
sista (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimus-
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laitos ja Tilastokeskus). Sen sijaan yliopistoista ei ole kutsuttu 
asiantuntijajaostoon yhtään jäsentä. 

Kehittämissuunnitelman valmistelua on jälkikäteen analysoitu 
ja arvioitu ennakointityötä jatkavassa työryhmässä, jonka opetus-
ministeriö asetti 8. 2. 2007 (koulutustarpeiden ennakoinnin koor-
dinaatioryhmä). Ensimmäisessä raportissaan työryhmä toteaa 
yhteenvetona kehittämissuunnitelman prosessista:

Kehittämissuunnitelman valmistelun voidaan katsoa jakaantuneen 
kolmeen pääosioon. Ensimmäinen perusvaihe oli työministeriön 
Työvoima 2025 -projekti. Toinen vaihe muodostui opetusministeriön 
Koulutustarjonta 2012 -projektista ja kolmas vaihe opetushallituksen 
ohjaamasta maakuntien liittojen koordinoimien yhteistyöryhmien 
suorittamasta alue-ennakoinnista. Valmistelu eteni muutaman vuo-
den kuluessa yleisestä, koko kansantalouden kehitysennakoinnista, 
alueellisiin koulutuksen tarve-ennakointeihin ja tavoitteisiin. Val-
mistelu päättyi kehittämissuunnitelman hyväksymiseen, jolloin ase-
tettiin valtakunnalliset koulutuksen aloittajatavoitteet vuodelle 2012. 
(Ennakoinnin koordinaatioryhmä 2008, 12.)

Näin voi tiivistäen todeta, että koulutustarvearvioinnin tilastolli-
set laskelmat sekä niihin pohjautuva koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma on tuotettu sellaisilla indikaattoreilla ja 
asiantuntijuudella, jotka kohdentuvat yksinomaan talous- ja työ-
voimakehitykseen ja työelämän arvioituihin työvoimatarpeisiin. 
Yliopistojen tarjoama asiantuntijuus tai erityiset näkemykset yli-
opistojen muista tiedollisista, kulttuurisista tai sivistyksellisistä 
tehtävistä ovat sen sijaan jääneet prosessin ulkopuolelle. 

Yliopistoista katsottuna tämä on erikoista. Nykyään suomalai-
sissa yliopistoissa on varsin runsaasti korkeakoulututkimusta ja 
-asiantuntemusta eri näkökulmista – myös taloudellista, hallin-
nollista ja tilastollista. Tutkimus on lisäksi laajentunut ja vahvis-
tunut 2000-luvulla useiden tutkimusryhmien voimin.12 Tämän 
tiedon ja asiantuntemuksen käytöstä koulutuksen kehittämissuun-
nitelman luomisessa ei ainakaan opetusministeriön dokumenttien 
perusteella löydä viitteitä. 

Niin tai näin, myös ilman otaksumia prosessin kulusta käy kou-
lutuksen kehittämissuunnitelmasta selväksi sen työ- ja elinkeino-
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elämäpainotteisuus. Sen voi todeta myös vertailussa edelliseen 
kehittämissuunnitelmaan vuosille 2003–2008. Voimakas työelä-
mäpainotteisuus on tullut noteeratuksi myös kesu:n luonnokses-
ta syksyllä 2007 annetuissa lausunnoissa. Esimerkiksi Suomen 
Akatemia lausui seuraavasti: ”Kehittämissuunnitelmassa tutki-
mukseen ja tiedejärjestelmään liittyviä kehittämiskohteita kuvataan 
niukasti. Pääpaino on koulutuksessa ja opiskelussa nimenomaan 
työelämän näkökulmasta.” (Suomen Akatemia, Lausunto luon-
noksesta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi 
vuosille 2007–2012, 2. 10. 2007.) Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön 
(vsy) lausunnossa puolestaan todettiin: ”Koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelma 2007–2012 antaa sellaisen vaiku-
telman, että koulutuksen tavoitteet ja tehtävä määritellään nykyi-
sin ensisijaisesti työelämän tarpeista käsin. Koulutuksen rooli 
kansalaisten sivistystason kohottajana, hyvinvoinnin edistäjänä ja 
kansakunnan eheyden rakentajana näyttää jäävän toissijaiseksi 
pyrkimykseksi.” (vsy, Lausunto 11. 9. 2007.)

Jos yliopistojen sivistyksellinen tai kriittinen erityisluonne sekä 
tiedon ja koulutuksen sosiokulttuurinen merkitys on jäänyt vähäi-
selle pohdinnalle koulutuksen kehittämissuunnitelmassa, sen 
enempää siitä ei näy jälkiä myöskään siirrettäessä tarkastelu tutki-
muksen puolelle. 

Innovaatiopilari: Tiede- ja teknologianeuvosto sekä 
kansallinen innovaatiostrategia

Koulutuksen kehittämissuunnitelmasta todettiin, että työelämä-
lähtöisen koulutustarpeen määrittäminen on toinen yliopistojen 
ohjauspolitiikan pilari. Tutkimustehtävään keskittyvä pilari on 
puolestaan innovaatioiden edistäminen yritysten kilpailukyvyn tuke-
miseksi. Nykyinen korkeakoulupoliittinen suhdanne on voimak-
kaasti niiden odotusten läpäisemä, joita elinkeinoelämän kilpai-
lukykyä rakentava innovaatiopolitiikka on 1990- ja 2000-luvuilla 
tuottanut. 



171

Innovaatioajattelun ja -retoriikan historiaa sekä sen vaikutusta 
tutkimukseen ja yliopistoihin Suomessa on jo kartoitettu sekä 
yleisesti että yksityiskohdissaankin, joten ilmiön taustoihin ei 
tässä ole enää tarvetta syventyä (ks. esim. Miettinen 2002; Haka-
la ym. 2003; Lemola & Honkanen toim. 2004; Miettinen ym. 2006). 
On silti paikallaan todeta, että innovaatioajattelun kattavasta ja 
massiivisesta läpilyönnistä huolimatta sen merkitys on jakautunut 
erittäin epätasaisesti yliopistollisille aloille. Monilla tutkimus- ja 
koulutusaloilla – soveltavat luonnontieteet, teknologia ja insinöö-
ritieteet, lääketiede, informaatiotieteet ja ict, hallintotieteet jne. 
– siitä on tullut kaikkialla näkyvää arkipäivää. Monilla muilla – 
esim. humanistiset tieteet, monet yhteiskuntatieteet, kasvatustie-
teet suurelta osin – innovaatio on käsitteenäkin vielä varsin vieras. 
Huolimatta raporttien ja ohjausdokumenttien vakiintuneesta, 
joskin pinnallisesta, viittilöinnistä ”sosiaalisten innovaatioiden” 
suuntaan, on innovaatioajattelu tiiviisti kiinnittynyt kaupallisuu-
den ja tuotannollisuuden logiikkaan, joka hyvin heikosti istuu 
jälkimmäisinä lueteltujen alojen luonteeseen. Taidealat ovat puo-
lestaan päässeet tai joutuneet vedenjakajalle etenkin innovaatio-
yliopistoksi kutsutun Aalto-yliopiston puitteissa, koska niiden on 
nähty voivan esimerkiksi designin, taideteollisuuden ja kulttuuri-
viennin muodossa silloittaa kulttuuria kaupallisiin päämääriin. 

Tieteenalojen hyvin erilaisia suhteita innovaatioajatteluun voi 
pitää hyvänä esimerkkinä niistä uudenlaisista kuiluista, joita yli-
opistollisten alojen välille on kehittynyt viimeisten 20 vuoden 
aikana. Aina erot eivät ilmene alojen välillä, vaan yhtä lailla niiden 
sisällä, joskus jopa lähikollegojen kesken heidän itseymmärryk-
sessään työnsä luonteesta. On selvää, että erot selittävät myös 
voimakkaasti eriytyneitä kantoja yliopistouudistukseen. Varsin 
perustellusti tietyt alat ja tietynlaisin – epäajanmukaisin – profii-
lein työtään tekevät tutkijat epäilevät, että nykyinen tiede- ja kor-
keakoulupoliittinen suhdanne asettaa heidät hyvin epäedulliseen 
asemaan niihin verrattuna, joiden toimintaan innovaatioajattelu 
ja kiinteät yhteydet elinkeinoelämään sopivat hyvin.
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Innovaatioretoriikka on ollut pitkään keskeistä oecd:n ja eu:n 
teknologia- ja talouspolitiikassa, leviten sieltä tiede- ja koulutus-
politiikkaan sekä esimerkiksi kulttuurisektorille, mutta Suomessa 
se on saavuttanut erityisen korostuneen aseman. Miettisen (2002) 
perusesityksen tiivistämällä tavalla Suomea voi pitää ensimmäi-
senä maana, joka omaksui valtiollisen kehitysstrategiansa perus-
taksi ”kansallisen innovaatiojärjestelmän” käsitteen. Tämä hah-
mottuu hyvin tarkasteltaessa korkeakoulupolitiikkaa nykyään 
voimakkaasti ohjaavaa instituutiota, valtion tiede- ja teknologia-
neuvostoa, jonka nimi 1.1.2009 muuttui kuvaavasti tutkimus- ja 
innovaationeuvostoksi.13

Neuvosto on perustettu 1987, joten se juontuu ajalta, jonne mark-
kinavetoisen koulutus- ja tutkimuspolitiikan muutkin juuret tut-
kijoiden mukaan sijoittuvat (ks. esim. Kivinen ym. 1993). Neuvos-
to sai erityistä painoarvoa jo lamavuosina talouskasvun odotusten 
kiinnittyessä teknologiseen keksintö- ja kehitystyöhön ja sen mer-
kitys kasvoi Paavo Lipposen vahvistaessa pääministerikaudellaan 
linkityksiä suomalaisen yrityselämän ja yhteiskuntapolitiikan 
välillä. 

Valtioneuvoston asettaman ja suoraan sen alaisuudessa toimivan 
neuvoston tehtävänä on seurata ja valmistella tiede-, teknologia- ja 
innovaatiopolitiikan suunnitelmia ja ohjausta. Puheenjohtajana 
toimii pääministeri, varapuheenjohtajina elinkeinoministeri (täl-
lä hetkellä Pekkarinen) ja opetusministeri (Virkkunen). Neuvostoon 
kuuluu muiden ministerijäsenten ja ministeriöiden virkamiehistä 
nimitettyjen pysyvien asiantuntijoiden lisäksi valtioneuvoston 
määräämä kokoonpano keskeisten toimialojen rahoittajia sekä 
tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäjiä. Yrityspuolelta kutsutuista 
jäsenistä vaikutusvaltaisin on sekä aiempien että nykyisen kokoon-
panon puitteissa ollut Nokian edustaja (Lipposen hallituksen ai-
kaisessa neuvostossa toimitusjohtaja Ollila, sittemmin toimitus-
johtaja Ala-Pietilä ja tällä hetkellä toimitusjohtaja Kallasvuo). 

Neuvosto on julkaissut linjaraportteja14 kolmivuotiskausiensa 
rytmillä (joka nyttemmin on muutettu hallituskausien mittaisek-
si) ja linjaukset vahvistavat kuvaa vallitsevasta korkeakoulupoliit-
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tisesta suhdanteesta. Kun seuraa hankkeiden ja dokumenttien 
ketjua, selviää myös, että yliopistouudistusta pohjustaneen selvi-
tysmiesten raportin vaiheet kytkeytyvät juuri tiede- ja teknologia-
neuvoston aiempaan linjaraporttiin. Linkkinä on toisen yliopisto-
uudistuksen selvitysmiehen Jorma Rantasen vuonna 2004 toteut-
tama Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenne-
selvitys (Rantanen 2004). Toimeksianto tähän yliopistoselvitystä 
välittömästi edeltäneeseen rakenneselvitykseen saatiin tiede- ja 
teknologianeuvoston 8. 10. 2003 laatiman muistion pohjalta (Ran-
tanen 2004, saate). Selvitystyö oli esipuheen sanoin osa tiede- ja 
teknologianeuvoston vuoden 2003 raportin Osaaminen, innovaa-
tiot ja kansainvälistyminen määrittämien linjausten ”jatkotarkaste-
lua ja toimeenpanoa” (Rantanen 2004, 4). 

Yhteys tulee ilmeiseksi myös toista reittiä. Valtioneuvoston 
tärkeä periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteelli-
sesta kehittämisestä (7. 4. 2005) linjaa kohdissaan 10–16 yliopisto-
jen hallinnollisen, taloudellisen, strategisen, rakenteellisen ja ra-
hoituksellisen uudistuksen päämäärät tavalla, jota myöhemmät 
asiakirjat täsmentävät ja johon myös selvitysmiehet lakiehdotuk-
sessaan ovat tukeutuneet. Kyseisen periaatepäätöksen perustelu-
muistioineen valmisteli juuri tiede- ja teknologianeuvoston aset-
tama johtoryhmä. Periaatepäätöksessä kiinnittää huomiota muun 
muassa se, miten ”päätöksenteko- ja ohjausorganisaatioita” määri-
tettäessä tiede- ja teknologianeuvosto asetetaan päärooliin. Peri-
aatepäätös linjaa, että ”tiede- ja teknologianeuvostoa kehitetään 
valtioneuvoston keskeisenä asiantuntijaelimenä kaikissa tärkeissä 
tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliittisissa kysymyksissä”, ja li-
säksi: ”Kansallisen tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliittisen neu-
vonannon ja poliittisen päätöksenteon yhteyksiä valtioneuvoston 
piirissä vahvistetaan. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsit-
telee valmistavasti myös näiden sektorien keskeiset kysymykset. 
Opetusministeri osallistuu näitä asioita käsiteltäessä valiokunnan 
päätöksentekoon.” (Vn 2005.) 

Kiinteä yhteys innovaatiopolitiikan ja yliopistouudistuksen 
välillä todetaan suoraan myös hallituksen iltakoulun muistiossa 
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21.11.2007, joka ajoittui lakiprosessin etenemisen keskeiseen vai-
heeseen: 

Yliopistojen merkitys talouden ja hyvinvoinnin kasvulle on noussut 
aivan uudenlaiseen asemaan. Globalisaatio aiheuttaa työn uudelleen 
jakautumista valtioiden kesken. Hallituksen keskeinen tavoite on 
kehittää Suomesta maailman paras innovaatiojärjestelmä. Yliopistot 
ovat tärkein osa julkista innovaatiojärjestelmää. (opm/Hallituksen 
iltakoulu 21. 11. 2007, 1.)

Siinäkin tapauksessa, ettei ketju olisikaan näin selvä, voisi myös 
tiede- ja teknologianeuvoston raportteja lukemalla huomata sisäl-
löllisten painotusten, argumentaation ja retoriikan kautta, että 
innovaatiostrategia on ohittanut painoarvossa esimerkiksi ”tietee-
seen” viittaamisen tiedepolitiikan perustana. Edellä hallitusohjel-
mien vertailussa käytettyä terminologista ”metriikkaa” voi pitää 
triviaalina, mutta painopisteiden siirtymien tarkastelussa siitä on 
hyötyä. ”Innovaatio”-termi johdannaisineen esiintyy paitsi tiede- 
ja teknologianeuvoston vuoden 2003 linjaraportin nimessä, myös 
sen sisällössä tautologisella voimalla, yhteensä 254 kertaa. ”Tiede” 
perusmuodossaan esiintyy 63 kertaa ja lähes yksinomaan tiede- ja 
teknologianeuvoston nimeä toistettaessa. ”Tiede”-sanan johdan-
naisia varsinaisessa sisällöllisessä käytössä löytyy viitisenkymmen-
tä kertaa. Myös ”tieto” häviää innovaatioille alle 200 esiintymällä. 
(TT 2003.) Vaikka jo edeltävä vuoden 2000 linjaraportti Katsaus 
2000: Tiedon ja osaamisen haasteet on siirtymä samaiseen suuntaan, 
voi jonkinlaisen pienen käänteen – jatkumon sisällä – nähdä ta-
pahtuvan niiden välissä. Vielä vuonna 2000 pääterminä hallitsee 
”tieto” reilusti yli 300 esiintymällä, ”innovaatioiden” pysyessä alle 
kahden sadan. (TT 2000.)

Vuosien 2000 ja 2003 raporttien välillä on muitakin painotu-
seroja. Edellisessä on vielä korostuneesti mukana koulutustason 
yleisen nostamisen tarve, koulutuksellisen tasa-arvon periaate sekä 
tieteellisen perustutkimuksen asettaminen koko kansallisen strate-
gian lähtökohdaksi. (TT 2000, 24–28.) Uudistumistarpeet esitetään 
toki samansuuntaisesti kuin myöhemminkin, ja niitä perustelta-
essa viitataan opetusministeriön jo vuonna 1998 julkaisemaan 
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yliopistotutkimuksen edellytyksiä selvittäneeseen raporttiin. Lin-
jaraportissa todetaan kuitenkin, että vaikka ”yliopistojen tutki-
mustoiminnan perusedellytyksissä on jatkuvasti kehitettävää... 
moni perusasia on kunnossa” (TT 2000, 27). Rakenteelliseen uu-
distumiseen viitataan lyhyesti, mutta ero myöhempiin linjauksiin 
ja tällä hetkellä hallitsevaan asenteeseen on kuitenkin selvä: yli-
opistojen rakenteellista uudistumista ”tuetaan” (TT 2000, 28), kun 
sen sijaan välttämättömyyksistä, päättäväisestä strategisesta ohja-
uksesta ja rakenteellisen kehittämisen pakosta ei puhuta. Raportin 
sävy ei ole samalla tavoin jyrkkä tai saneleva kuin monissa myö-
hemmissä dokumenteissa ja puheenvuoroissa 2000-luvulla.

Vuoden 2003 raportissa sen sijaan kaikki keskeiset nykyasen-
teelle ominaiset vaatimukset jo esiintyvät. Raportin punaisena 
lankana on määritellä 2000-luvun ”kansallinen strategia”, josta 
kirjoitetaan ja joka kuvataan tavalla, joka tuo mieleen juuri termin 
sotataidollisen alkuperän: kyseessä on kansallinen sotasuunnitel-
ma, jossa kansakunta ja valtio yhdistyvät kamppailuun kansanta-
louden ja suomalaisten yritysten puolesta globaalia ympäristöä ja 
kilpailijoita vastaan. Suomen kansallinen strategia perustuu eri-
tyisesti ja ennen mitään muita tiedon, tutkimuksen, tieteen, oppi-
misen tai ajattelun ulottuvuuksia juuri innovaatioiden kehittämi-
selle: 

1990-luvun tärkeimpiä opetuksia on, että onnistuminen innovaatioi-
den tuottamisessa on niin yritysten kuin yhteiskuntien menestyste-
kijä. Innovaatioista ja niiden tuottajista vallitsee avoin, jatkuvasti 
koveneva kansainvälinen kilpailu. Nopeus ja joustavuus sekä korkea-
tasoinen tieto ja osaaminen ovat tässä kilpailussa strategisia etuja. 
Maat, joilla näitä etuja on, ovat muita paremmassa asemassa pyrittä-
essä hyödyntämään avautuvia uusia mahdollisuuksia. (TT 2003, 4.) 

Menestykselliseksi osoittautunutta kansallista kehittämislinjaa jat-
ketaan ja vahvistetaan edelleen. Sen mukaisesti panostetaan tekno-
logisten ja sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen sekä niille raken-
tuvan, kansainvälisesti menestyvän yritystoiminnan laajentamiseen. 
Näin määritelty toimintakokonaisuus on keskeinen osa lähivuosien 
kansallista strategiaa. (TT 2003, 34.) 
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Raportti havainnollistaa edellä esitettyä väitettä, jonka mukaan 
tiede- ja tutkimuspolitiikka on 2000-luvulla muuttunut valtion-
hallinnon näkökulmasta osaksi innovaatiopolitiikkaa tai ainakin 
sille alisteiseksi. Kun tarkastelee tiede- ja teknologianeuvoston 
toimintaa, raportteja ja vaikutussuhteita, tulee selväksi, että yli-
opistojen ohjaus on korkeimman poliittisen tason toimintaa, jossa 
opetusministeri on paikalla tarvittaessa muttei linjanvetäjänä. Kun 
yliopistojen merkitys koko Suomen tulevaisuudelle on ”noussut 
aivan uudenlaiseen asemaan” ja innovaatiopolitiikka on keskeisin 
osa ”kansallista strategiaa”, korkeakoulupolitiikkaa johtaa käytän-
nössä pääministeri, joka toimii tutkimus- ja innovaationeuvoston 
puheenjohtajana. Voi myös olettaa, että muutos on heijastunut 
ministeriöiden suhteisiin siten, että työ- ja elinkeinoministeriön 
vaikutusvalta korkeakoulupolitiikassa on noussut opetusministe-
riön rinnalle.

Innovaatiopolitiikan nykyinen peruslinjaus on kansallinen 
innovaatiostrategia ja -selonteko. Strategiaa valmisteltiin hallitus-
ohjelman aloitteesta ja sen laatimisesta vastasi työ- ja elinkeinomi-
nisteriön innovaatio-osasto sekä Sitran yliasiamies Esko Ahon 
johtama ohjausryhmä. Strategiatyön tuloksena esitys Kansallisek-
si innovaatiostrategiaksi luovutettiin elinkeinoministeri Mauri 
Pekkariselle 12.6.2008 ja strategian pohjalta tuotetun Innovaatio-
poliittisen selonteon valtioneuvosto hyväksyi 9. 10. 200815. Sen tie-
dotteessa julistetaan ”yksilöt ja yrittäjyys keskiöön” ja todetaan, 
että ”selonteko on tämän hallituskauden yksi keskeisistä tutkimus-, 
innovaatio- ja korkeakoulupolitiikan uudistuksista”. 

Innovaatiostrategiaa valmisteltiin muun muassa työpajoissa, 
joita oli 11 ja joista selvimmin yliopistokysymykseen kohdentui 
”Tutkimus ja koulutus” -työpaja. Työpajan yhteenveto on enim-
mäkseen melko hajanainen, mutta se sisältää myös kiinnostavia 
yksityiskohtia, sillä vapaasta ideointi- ja keskusteluprosessista on 
voitu jättää näkyviin myös sellaisia heittoja, jotka julkaistuista 
raporteista stilisoidaan pois.16 Yhteenveto kuvastaa sekä hengeltään 
että sisällöltään erinomaisesti yliopistouudistuksen lähtökohtia. 
Tiivistetysti sanomana on yliopistojärjestelmän kehittäminen niin, 
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että panos–tuotos-suhde kohenee eli sijoitetulle julkiselle rahoi-
tukselle saadaan aiempaa paremmin vastinetta koulutuksen ja 
tutkimuksen suorana taloudellisena tuottavuutena: 

Työpajassa nostettiin vahvasti esille rahoituksen allokoinnin uudis-
taminen siten, että tutkimuksen laatu huomioidaan nykyistä paljon 
selvemmin. Tämä on ratkaisu keskeisiin keskustelualoitteen haastei-
siin: kysyntälähtöinen kilpailu, tuottavuus, houkuttelevuus ja tutki-
muksen huippu. Samalla työpajassa kuitenkin kyseenalaistettiin 
pelkän laadun painottaminen. Sen rinnalle on otettava myös tutki-
muksen relevanssi. Rahoituksen kehittäminen olisikin siten kytket-
tävä laajempaan vaikuttavuuteen sisältäen kansainvälistyminen, 
työllistyminen jne. Rahoitusjärjestelmässä ei saa fokusoida liikaa, 
mutta toisaalta pitää päästä eroon äärimmäiseen viedystä tasapäistä-
misen mentaliteetista.

Koulutuksen osalta edellä mainittuihin haasteisiin ehdotettiin yh-
tenä ratkaisuna vouchereiden kautta rahoitettua lukukausimaksujär-
jestelmää. (Innovaatiostrategiaprosessi, ”Tutkimus ja koulutus” -työ-
pajan yhteenveto, 7.)

Yhteenveto linjaa kansallisia tavoitteita vuoteen 2015 mennessä, ja 
”sisällöistä, rakenteista ja rahoituksesta” todetaan muun muassa 
seuraavasti: 

Enemmän vastuuta koulutuksesta ja oppimisesta on yksilöllä. Tut-
kinnot syntyvät nopeasti, ainakin se ensimmäinen. Innostus oppimi-
seen ja tiedon jano ovat keskeisiä ajureita. Kun haetaan tehokkuus-
etuja, on päätettävä, onko rajaton vai rajallinen oikeus oppimiseen. 
[…] Uudistetut rakenteet toteutetaan jopa nopeutetussa vauhdissa. 
[…] Globalisaatio on hyödynnetty täysipainoisesti. […] 

Vision saavuttamisen tiellä keskeisinä esteinä ja haasteina nähtiin 
rakenteelliset jäykkyydet. (Innovaatiostrategiaprosessi, ”Tutkimus 
ja koulutus” -työpajan yhteenveto, 9.)

Ylimmän lainauksen puhe ”oppimisesta” voi tuskin olla muuta 
kuin vahinko sanavalinnassa ja tarkoittanee opiskeluoikeuksien 
rajaamista ajallisesti tai maksujen kautta. Yhteenvedosta välittyy 
halu kohdistaa aiempaa voimakkaampaa ohjausta yliopistojen 
tutkimus-, koulutus- ja opiskelukäytäntöihin. Uudistustahto kou-
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lutuspoliittisen eliitin keskuudessa on nykytilanteessa erittäin 
vahva ja ilmaistaan yhteenvedossa muun muassa seuraavasti: 

Keskeiseksi säilytettäväksi asiaksi tunnistettiin nyt käyntiin saatu 
hyvä muutosten draivi. Hallitusohjelma ja KESU ovat tässä luoneet 
hyvän pohjan ja nämä suunnitelmat on toteutettava. Rakenteiden 
uudistamisen pitää myös jatkua tämän jälkeenkin ja päästä esim. pois 
tutkimusjärjestelmän fragmentoituneisuudesta. Fokusoitumisen 
edistäminen ja duaalimallin kehittäminen ovat keskeisiä kehityskoh-
teita. Samoin laajan korkeakouluverkon rakenteellinen kehittäminen 
– rationalisointi. (Innovaatiostrategiaprosessi, ”Tutkimus ja koulu-
tus” -työpajan yhteenveto, 11.)

Yhteenveto on hyvin linjassa muiden mainittujen ohjaus- ja raport-
tiasiakirjojen kanssa. Kuten totesin, se kuvastaa samalla hyvin 
vallitsevaa ”henkeä” tai asenneilmapiiriä, jonka ylöskirjaaminen 
ei ole yhtä helppoa kuin suoranaisten sisältöjen, mutta joka on 
silti yhtä merkittävä korkeakoulupoliittisen suhdanteen ymmär-
tämiseksi: muutos, draivi, vauhti, kansainvälisyys ja kilpailu, ra-
kenteellinen kehittäminen, fokusointi, rationalisointi, profilointi 
ja vanhoista jäykkyyksistä irti pääseminen ovat kaikkialla hallit-
sevia iskusanoja. Työpajan yhteenvedossa sekä koko innovaatio-
strategiassa korostetaan jo tuttuun tapaan yliopistojen notkeutta 
ja reagointinopeutta, koulutuksen ja tutkimuksen tarvelähtöistä 
ja strategista uudistumista, näiden edellyttämän johtajuuden ke-
hittämistä ja vahvistamista sekä tutkimuksellisten työurien hou-
kuttelevuuden lisäämistä kotimaisessa ja kansainvälisessä rekry-
tointikilpailussa. Kaikki mainitut tavoitteet ovat yliopistouudis-
tukselta odotettuina anteina ja ne löytyvät yhtä lailla tuoreimmas-
ta tiede- ja teknologianeuvoston linjaraportista (ks. esim. TT 2008, 
14).

Vahvaa ”tahtotilaa” kuvastaa työryhmän yhteenvedon loppu-
kaneetti. Sen voi ajatella viittaavan paitsi 90-luvun tietoyhteiskun-
tastrategioihin, myös vuotta 2003 edeltäneisiin korkeakoulutuksen 
ja tutkimuksen rakenteellisen uudistuksen linjauksiin, joissa on 
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”tukemisen” ja ”toivomusten” sävy. 2000-luvulla tuo sävy on vaih-
dettu vaatimuksiin ja uhkakuviin: 

Pois vain retorisen tason muutoksista. Tätä ilmiötä oli mm. tietoyh-
teiskuntaretoriikassa. Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan osalta ei saa 
tehdä vain retoriikkamuutosta vaan todellista toiminnan muutosta. 
Murros on edessä, ja se edellyttää rakenteiden muutosta ja laajem-
minkin yhteiskunnan syvällistä muutosta. (Innovaatiostrategiapro-
sessi, ”Tutkimus ja koulutus” -työpajan yhteenveto, 13.)

Murros, rakennemuutos, syvällinen muutos – eli sanoista tekoihin: 
vallitseva suhdanne ja sen henki kuulostavat ultimatumilta yliopis-
toille. Päädymmekin paradoksiin. Valtionhallinnon julkisessa ja 
virallisessa argumentaatiossa yliopistouudistusta on perusteltu 
yliopistojen itsenäisen vapauden lisäämisellä, mutta kaikkialla muu-
alla uudistuksen tarve näyttäytyy yliopistoille suunnattuina suo-
rasanaisina vaatimuksina. Vaatimusten ohessa korostetaan, miten 
liikkumatila kapenee ja haasteet koko Suomen konsernihallinnol-
le kovenevat. 

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän kehittämisestä on tullut 
valtion konsernihallinnon näkökulmasta kansallisen strategian 
keskeisin osa ja yliopistot puolestaan ovat keskeisin osa innovaa-
tiojärjestelmää. Tämän yhtälön jälkeen on erittäin vaikeaa nähdä, 
missä yliopistojen vapaus voisi perustavasti ja kauaskantoisesti si-
jaita. Jos yliopistot nähdään kaikkein tärkeimmän kansallisen 
menestystekijän keskeisimpänä edellytyksenä, tuntuu ilmeiseltä, 
että yliopistojen kontrolli ja ohjaus on poliittisten päättäjien näkö-
kulmasta halutumpaa ja tarpeellisempaa kuin koskaan ennen. 
Kontrolli ja ohjaus voivat toki muuttaa muotoaan, mutta niiden 
väljentyminen näyttää perin epätodennäköiseltä. 

Yliopistouudistuksen motivaatioperusta
Edeltävää kooten voi yliopistouudistuksen ja -lain motivaation 
tiivistää seuraavasti vallitsevan korkeakoulupoliittisen suhdanteen 
kehyksissä: 
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(1) Tavoitteena on (a) innovaatioiden edistäminen suomalaisten 
yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tehostamiseksi (tutkimus) 
ja (b) korkeakoulutuksen saaminen vastaamaan akateemista työ-
voimatarvetta (koulutus) sekä (c) korkeakoululaitoksen taloudellinen 
tehostaminen (tuloksellisuus), joka edellyttää, että kahden ensimai-
nitun strategisen painopisteen kannalta hyödyttömiä panostuksia 
tulee karsia. 

(2) Päämäärä edellyttää sekä yliopistoihin sijoitettavien resurs-
sien lisäystä, jonka toivotaan tulevan aiempaa selvästi mittavammin 
yksityiseltä sektorilta, että ennen kaikkea resurssien huomattavaa 
uudelleenohjausta yliopistojärjestelmän sisällä. 

(3) Resurssien uudelleenallokointi edellyttää voimakkaita ra-
kenteellisia muutoksia korkeakouluissa: muun muassa yksiköiden, 
laitosten ja koulutusohjelmien lakkauttamista ja rahoituksen siir-
tämistä tavoitteiden ja tuloksellisuusmittarien valossa hyödylli-
semmille aloille. 

(4) Näihin vaatimuksiin korkeakoulujen hallintojärjestelmä on 
tähän asti ollut liian kankea vastaamaan. Niinpä korkeakoulujen 
hallinto on tehtävä itsenäisemmäksi ja kyvykkäämmäksi joustaviin, 
nopeisiin ja voimakkaisiin strategisiin ratkaisuihin. 

(5) Samalla edellytetään myös aktiivisempaa ja eriytetympää 
rekrytointipolitiikkaa: kilpailua ”huippuosaajista” strategisesti 
tärkeillä aloilla, joilla myös yksityinen sektori ja ulkomaiset työ-
mahdollisuudet houkuttelevat samoja työntekijöitä. Niinpä virka-
suhteet on muutettava työsuhteiksi, jotta voidaan rekrytoida, 
muuttaa ja lakkauttaa työtehtäviä joustavammin eli uudelleenjär-
jestellä henkilöstöresursseja tehokkaammin. On uudistettava rek-
rytoinnin perusteita, poistettava yhdenmukaiset asetustasoiset 
pätevyysmäärittelyt sekä siirryttävä viranhakumenettelystä tar-
vittaessa hyvin yksilölliseen ja johtokeskeiseen päätösvaltaan hen-
kilöstön valinnassa. Samalla on huomattavasti levennettävä (myös 
professorikunnan) palkkahaitaria, jottei virkajärjestelmään kuu-
lunut periaatteellinen palkkatasa-arvo haittaisi avainalojen huip-
puosaajien houkuttelemista korkeammilla palkoilla eikä palkkauk-
sen muokkaamista ”kannustavampaan” suuntaan.



181

(6) Kaikki edeltävä vaatii vallan keskittämistä (hallitukselle ja 
rehtorille), jotta strateginen ohjaus on tehokasta ja johtajuus vahvaa. 
On kyettävä vaikeiden ja vastustettujenkin päätösten läpivientiin. 
Niinpä on annettava yliopistojen korkeimmalle hallinnolle laaja 
itsenäisyys keskeisissä rakenteellisen uudistamisen kysymyksissä 
sekä valta päättää (johtosäännöllä) yliopistokohtaisesti hallinto-
järjestelmän muista puitteista. Yliopistojen korkeimman johdon 
itsenäisyyttä ja riippumattomuutta henkilöstöstä ja opiskelijoista 
on huomattavasti vahvistettava, jotta aiotut radikaalitkin raken-
teelliset uudistukset voidaan toteuttaa ilman sisältäpäin tulevaa 
vastustusta. Hallituksen enemmistövallan on oltava yliopistoyh-
teisön ulkopuolella, jotta kyetään rakenteellisiin uudelleenjärjes-
telyihin ilman yksiköiden, professorien ja muiden yliopistoyhteisön 
osapuolten välille syntyviä vastakkainasetteluja. (Kuten esimer-
kiksi tilanteessa, jossa jäisi hallituksessa olevien yliopistoyhteisön 
jäsenten enemmistöäänten varaan päättää toisten laitosten, kou-
lutusohjelmien tai virkojen lakkauttamisesta ja muusta strategi-
sesta ohjauksesta.) 

Kuten edellä totesin, yliopistolain merkitys on ytimekkäästi 
ilmaisten siinä, että se tarjoaa lopulta riittävät välineet toteuttaa jo 
1980-luvun lopulta asti pinnalla olleet korkeakoulupoliittiset aikeet. 
(Vrt. esim. Kivinen ym. 1993; Koski 1993; Nieminen 2005; Sipilä 
2007; Kallo 2009.) Yliopistouudistus on kiinteä ja johdonmukainen 
jatke jo 1980-luvun nousukaudella alkunsa saavalle, 1990-luvun 
lamavuosina vauhdittuvalle, Lipposen hallitusten vakiinnuttamal-
le ja 2000-luvulla korkeakoulupolitiikkaan ja yliopistoihin lopulli-
sesti läpilyödylle innovaatio- ja teknologiapoliittiselle tavoitteistolle 
– jonka perusta on kansallisessa talous- ja kilpailupolitiikassa. 

Tähän asti doktriinien todellistamisen esteenä ovat olleet yh-
täällä akateemisen traditionalismin ja kriittisen yliopistoihanteen 
rippeet sekä toisaalla 1970-luvun modernisoitumisen aikana ke-
hittynyt yliopistojen sisäinen demokratia. 

Traditionalismin ja kriittisyyden jäänteillä tarkoitan muun 
muassa: 
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– Sivistysyliopisto-ajattelua, jossa yliopistojen koulutuksellinen 
merkitys asettuu kulttuurin kehityksen ja yksilön kasvun ideaa-
leista käsin, siinä missä koulutuksen kansantaloudellinen hinta ja 
hyöty tai yritystaloudellinen merkitys ovat marginaalisia tekijöitä; 

– Yliopistoja rahassa mittaamattoman kulttuurisen luovuuden 
pesäpaikkoina sekä ympäröivän todellisuuden paineille alistumat-
toman analyyttisen yhteiskunta- ja politiikkakritiikin tiloina; 

– Vahvaa itsenäisyyttä tutkimus- ja opetustyössä ja sen suun-
taamisessa tutkijoiden vapaan uteliaisuuden ja tutkimusyhteisöjen 
sisäisen anarkistisen itseohjauksen mukaisesti; 

– Opiskelijoiden suurta vapautta opiskelun tavoitteiden asette-
lussa, opintojen laajuuden, monialaisuuden ja keston määrittämi-
sessä sekä opintojen henkilökohtaisen ja yleissivistyksellisen mer-
kityksen painottamisessa. 

Valtionhallinnon silmissä nämä kaikki ovat vallitsevan yliopis-
toajattelun kannalta hidasteita tai esteitä, jotka ehkäisevät yliopis-
tojen muokkaamista taloudelliselta panos–tuotos-suhteeltaan 
tehokkaammiksi organisaatioiksi. Omassa arvomaailmassani – ja 
lain monien kriitikoiden näkemyksissä – juuri näihin kuitenkin 
perustuu yliopiston vetovoima ja tärkein anti sekä nykyhetkelle 
että tulevaisuudelle. 

Vastaavasti yliopistojen sisäinen demokratia ja hallinnon kol-
mikantamalli ovat tehneet yliopistoista konservatiivisia ja hitaas-
ti muuttuvia, sillä yliopiston ylimmän johdon ja taloushallinnon 
kyky uudistuksiin on ollut vähäistä. Sama päti edeltäneeseen puh-
taasti professorijohtoiseen malliin, jossa tieteellinen ja hallinnol-
linen auktoriteetti olivat tiiviisti toisiinsa sidottuja. Vasta nyt kye-
tään entisten ideaalien ja hallintokäytäntöjen muutosvastarinta 
kytkemään pois päältä lain uudelleenpuitteistamalla hallintomal-
lilla. Ratkaisuna on ammattijohtajuus ja organisaation taloudelli-
seen kokonaisetuun perustuvan strategiaohjauksen mahdollistava 
johtamisjärjestelmä. 

On huomattava, ettei laki itsessään ole suorassa vaikutussuh-
teessa siihen, että yliopistojen aiempaa tiukempi kurinalaistaminen 
todella tapahtuisi. Laki vain tarjoaa välineet ja avaa mahdollisuuden. 
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Juuri tämä lain ja uudistuksen puiteluonne oli kuitenkin peruste-
luni sille, että tolkkua tilanteesta voi saada vain katsomalla lakia 
laajempaa koulutuspoliittista suhdannetta vasten.

Entä sitten? Suhdanteen arviointia
Tarkastelun tavoitteena ei ole ollut ensisijaisesti yliopistouudistuk-
sen tai -lain kritiikki, vaan koulutuspoliittisen ”suhdanteen” sekä 
lain taustojen kartoittaminen keskustelun kohdentamiseksi. Kriit-
tistä sävyä ei toki ole tarkoitus peittääkään. Sävyn neutraalisuuden 
tai kriittisyyden vaikutelma on kuitenkin kiinni myös lukijan nä-
kökulmasta. Lakia vastustanut lukija voi tulkita kriittisiksi kuva-
ukset, jotka ovat samalla suhteellisen suora esitys siitä, mihin lakia 
ja uudistusta edistäneet toimijat ovat pyrkineet. Tämä kertoo 
hyvin siitä, miten kiista pohjimmiltaan saa alkunsa erilaisista yli-
opiston merkitystä, tavoitteita ja ihanteita koskevista arvostuksista. 

Yliopistojen ongelmat tasapainoilussa perus- ja soveltavan tut-
kimuksen, tutkimuksen ja opetuksen, tieteen ja tutkintotuotannon, 
elitisoitumisen ja massoittumisen, ”puhtaiden” perustehtävien ja 
”kolmannen tehtävän” välillä eivät ole uusia. Kuten totesin, kiista 
yliopistojen roolista yhteiskunnallisina palvelulaitoksina on lei-
mannut yliopistohistoriaa läpi koko jossain määrin vertailukelpoi-
sen ajan eli 1800-luvulta tähän päivään. Kautta 1900-luvun tiedet-
tä on valtiollisen vallan silmissä tarkasteltu niiden hyötyjen kaut-
ta, joita se voi tuottaa yhteiskunnalle, valtiolle, kansantaloudelle 
ja yrityksille. (Vrt. Ruivo 1994 tiedepolitiikan 1900-luvun paradig-
moista.) Ylevä tieteen tai tiedon itsearvoon perustuva retoriikka 
on ollut toisinaan vahvempaa ja toisinaan heikompaa, ja joskus sen 
ihanteiden toteutus on saanut peräänkyselemättömällä rahoituk-
sella myös enemmän liekanarua, mutta ennen kaikkea se on toi-
minut yliopistojen sisäisenä itseymmärrys- ja oikeutuspuheena. 
(Vrt. Koski 1990; 1993.) 

Yliopistojen kansainvälisestä lähihistoriasta Martin & Etkowitz 
(2000) toteavat saman kuin suomalaiset tutkijat kotimaisesta kou-
lutuspoliittisesta ajattelusta: ”Myöhäisellä 1980-luvulla (ajoituksen 
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vaihdellessa maasta toiseen) tapahtui perustavanlaatuinen siirty-
mä yliopistojen puhtaan ja välineellisen tehtävän keskinäisessä 
tasapainossa jälkimmäisen eduksi.” (Martin & Etkowitz 2000, 23.) 
Uusien teknologioiden (ict, bioteknologia ym.) korkea arvostus 
vahvistaa tutkimusriippuvuutta nykyisessä (tieto)taloudessa. Ta-
loudellinen globalisaatio ja kilpailu tekevät edelliseen yhdistetty-
nä yliopistoista strategisesti elintärkeitä kansantaloudelle sekä 
yrityksille, jotka tarvitsevat sekä innovaatioita että korkeasti kou-
lutettua akateemista työvoimaa. Ja uusliberalismille ominaisesta 
vaatimuksesta rajoittaa julkista kulutusta seuraa valtioiden kasva-
va haluttomuus rahoittaa mitään ilman suoraan taloudellista vas-
tinetta. Kirjoittajat tiivistävät tämän tarkoittavan huomattavaa 
muutosta yliopistojen ja valtion välisessä ”yhteiskuntasopimuksessa”: 
”…nyt vallalla on hyvin paljon selvempiä ja suoraviivaisempia odo-
tuksia siitä, että julkisen rahoituksen vastikkeeksi yliopistojen ja 
tutkijoiden pitäisi tuottaa enemmän ja suorempia hyötyjä yhteiskun-
nalle kuin nämä tuottivat edellisenä ajanjaksona vuodesta 1945 aina 
1980-luvun loppupuolelle.” (Martin & Etkowitz 2000, 25.)17 

Miten sitten arvioida yliopistouudistuksen motivaatiota ja suun-
taa tällaisessa koulutuspoliittisessa suhdanteessa? Miten punnita 
päätelmää, jonka mukaan uudistuksen pilarit muodostuvat inno-
vaatioiden edistämisestä kansainvälisen kilpailukyvyn vuoksi ja 
akateemisen työvoimatarpeen palvelemisesta? 

Ainakin voi todeta, että yliopistouudistus on juuri sillä tavoin 
tyypillinen osa yleisempää länsimaista yhteiskunta- ja talouskehi-
tystä – ideologisine painotuksineen – kuin kriitikot väittävätkin. 
Globaalin kilpailutalouden asetelma on hallitsevasti kaikkien 
länsimaisten valtioiden toimintapolitiikan perustana, eikä sen 
varaan rakennettu argumentaatio etenkään valtajulkisuudessa enää 
herätä edes erityistä pohdintaa, kritiikistä puhumattakaan. Läh-
tökohtaa voi kuitenkin pitää yliopistojen näkökulmasta ongelmal-
lisena esimerkiksi seuraavilla tavoilla, jotka ovat luonnollisesti 
olleet myös lakiesityksen kritiikissä esillä. 

Ensinnäkin usko elinkeinoelämän ennakoitavaan kehitykseen 
sekä talousnäkymissä että työvoimatarpeessa on saanut pahoja 
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kolhuja. Korkeakoulutuksen mittava uudistaminen näillä indikaat-
toreilla vaikuttaa nyt aiempaa arveluttavammalta. Voi hyvällä 
syyllä kysyä, miten yliopistouudistuksen olisi käynyt, jos se olisikin 
jäänyt vasta tätä seuraavan hallituskauden asiaksi. On saatu tuore 
muistutus siitä, miten helposti taloudelliset ennusteet ja laskenta-
mallit vanhenevat ja muuttuvat kelvottomiksi. Kritiikkiä laskelmien 
luotettavuutta kohtaan esitettiin koulutustarpeiden ennakoinnin 
koordinaatioryhmän mukaan myös koulutuksen kehittämissuun-
nitelman lausuntokierroksella: 

Kehittämissuunnitelmassa käytetyt laskelmat saivat osakseen kri-
tiikkiä. Lausunnoissa katsottiin mm. että laskelmien perusteet eivät 
käy ilmi luonnoksesta. Aloituspaikkatavoitteiden tulee perustua huo-
lelliseen ja avoimeen analyysiin, joita ei ole suunnitelmaluonnokses-
sa. Nähtiin myös, että kehittämissuunnitelmassa ei ole esitetty arvio-
ta ammattirakennemuutosennusteiden luotettavuudesta eikä vaihto-
ehtoisista kehitysmahdollisuuksista. Lausunnonantajien mielestä eri 
koulutusalojen määrälliset tutkintotavoitteet ovat kuitenkin usein 
perustuneet virheellisiin ennusteisiin eri ammattialojen ja työvoi-
man tarpeen kehityksestä. Osaamiseen perustuvassa taloudessa 
osaajia ei kouluteta vain nykyisiin ammatteihin, vaan järjestelmä 
synnyttää uusia toimialoja ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Kritiikis-
tä huolimatta lausunnoissa oli esitetty vain vähän ratkaisumalleja, 
joilla lausunnon antajien mielestä puutteellisia menettelyjä voitaisiin 
parantaa. (Ennakoinnin koordinaatioryhmä 2008, 15–16.) 

Ratkaisumallien puute kertoo pohjimmiltaan itse lähestymistavan 
ongelmallisuudesta. 2000-luvun talouden oloissa näyttää erittäin 
epätodennäköiseltä, että mikään ennakointi työvoimatarpeen 
kehityksestä voisi tarkentua yksityiskohtaiselle tasolle. Yliopisto-
jen aloituspaikkojen allokointi jonkin laskentamallin kautta vai-
kuttaa siis jo teknisesti hankalalta. 

Toisekseen on myös ilman ennakointiin liittyviä laskennallisia 
ongelmia ilmeisen kyseenalaista, että yliopistouudistusta hallitsi-
sivat pelkästään työvoimatarpeeseen ja elinkeinoelämän kansain-
väliseen kilpailukykyyn sidotut indikaattorit ja argumentaatiot. 
Yliopistojen kehittämisessä on valtion hyötyajattelusta huolimat-
ta pidetty aina mukana tieteellisiä, tiedonvapauteen liittyviä, sivis-
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tyksellisiä sekä yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisia perusteita. Yli-
opistojen kehittämisen lähtökohtien on ajateltu poikkeavan muis-
ta jatkokoulutuksen muodoista. Tätäkin kritiikkiä on esitetty 
Koulutustarjonta 2012 -projektin lausuntokierroksella, kuten koor-
dinaatioryhmä ohimennen mainitsee: ”Lausunnoissa korostettiin, 
että koulutuksen tarjonta on kyettävä mitoittamaan työmarkki-
noiden ja eri väestöryhmien tarpeiden mukaisesti. Tosin yliopis-
tokoulutuksen mitoituksen osalta katsottiin, että koulutusta ei 
voida tarkastella vain työmarkkinoiden tarpeesta käsin, vaan on 
muistettava myös koulutuksen sivistyksellinen arvo.” (Ennakoinnin 
koordinaatioryhmä 2008, 14.) 

Kolmanneksi voi perätä yliopistojen, korkeimman koulutuksen 
ja tieteellisen tiedon yleismaailmallista tehtävää nykyisessä yli-
opistopolitiikassa. Kansallinen kilpailukyky on innovaatiopolitii-
kan huolenaihe, mutta sille alistettuna yliopistojen ”yhteiskunnal-
lisesta vaikuttavuudesta” katoaa myös globaalisti olennaisia ulot-
tuvuuksia. Jorma Sipilä (2007, 166) kertoo kuvaavan esimerkin 
hallinnon sisältä: ”Suomalaisen tiede- ja yliopistopolitiikan tehtä-
väksi on asetettu yhä kirkkaammassa kilpailuvaltion hengessä 
parantaa maan taloudellista kilpailukykyä maailman huippujen 
joukossa. Valtaosa maailman väestöstä on kuitenkin kokonaan 
pihalla tästä kilpailusta – eikö sen elämän pitäisi koskettaa suoma-
laista yliopistoa?” Sipilän mukaan kysymys ei löytänyt koulutus-
poliittisesta eliitistä yleisöään: ”Tämä oli väärä kysymys ja herätti 
aina kiusallisen hiljaisuuden. Suomalainen tiedepolitiikka oli ja 
on syvästi fiksoitunut huippujen tavoitteluun. Meillähän on vastuu 
vain omasta menestyksestämme, Afrikan tieteen edistäminen 
kuuluu muille eikä sitä tarvitse edes ajatella.” (Sipilä 2007, 166.) 

Neljänneksi on pohdittava uudistuksen merkitystä eri yliopis-
tollisten alojen kannalta. Jo uudistuksen kriitikoiden jakaantumi-
nen epätasaisesti eri tieteenaloille osoittaa, että huolta kannetaan 
eriarvoistavista vaikutuksista. Esimerkiksi kotimaisen kirjallisuu-
den ja kulttuurin tutkimus ovat potentiaalisia häviäjiä monella 
tasolla: koulutustarvearvioinnissa, kilpaillun ulkomaisen rahoi-
tuksen hankinnassa, sopimussuhteisen R&D-yritysrahoituksen 
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saannissa, houkuttelevuudessaan toimia yliopiston johdon näkö-
kulmasta ulkoisen imagon ja lahjoitusvarojen kannalta osuvana 
painopistealana, kansainvälistymisessä ja englanninkielisen tut-
kimusjulkaisemisen mielekkyydessä ja määrässä. Erityistä pontta 
huoli saa siitä, että hyvä tai huono kehitys voi olla vahvasti kumu-
loituvaa. Tuloksellisuuden ja laadun arvioinnin kriteerit sekä eten-
kin strateginen rahoitus suuntaavat lisäresursseja aloille, jotka jo 
entuudestaan kykenevät hankkimaan muita enemmän ulkoista, 
yrityslähtöistä tai kilpailtua rahoitusta ja jotka menestyvät kan-
sainvälisen tutkimuskilpailun indikaattoreilla mitattuna.

Lisääntyneen ulkoisen rahoituksen vaikutukset yliopistotutki-
muksen laatuun eivät ole tietenkään yksiviivaisia (ks. esim. Nie-
minen 2005). Tutkimusrahoitus on kasvanut 1990-luvulla kautta 
kentän, vaikka kasvu onkin selvästi voimakkainta niillä aloilla, 
joiden on mahdollista saada ulkoisia panostuksia soveltavaan tut-
kimukseen. Minkään tieteenalan näkökulmasta yliopistojen tut-
kimusrahoitukseen kokonaisuudessaan suunnattu lisäpanostus ei 
ole suoranaisesti kielteistä. Ratkaiseva ero aiempaan nähden seu-
raa kuitenkin nykyisestä rakenteellisen kehittämisen pakosta. 
Tähän saakka rahoitus on lisääntynyt tietyillä aloilla massiivises-
ti toisia enemmän, muttei silti muiden tappioksi. Tästä eteenpäin 
strateginen muutos ja painoalueisiin keskittyminen tuottavat kui-
tenkin perusrahoituksen siirtoja joiltain yksiköiltä ja aloilta toisten 
hyväksi. Tästä periaatteesta on tehty yksi yliopistouudistuksen 
johtolangoista, joten riippumatta yliopistojen tahdosta puolustaa 
kaikkia nykyisiä toimintojaan, yksiköitään ja koulutusalojaan, voi 
pitää odotettavana, että valtio ei ohjauspolitiikassaan tyydy tähän. 
Toisin sanoen: yliopistouudistus tuo mukanaan voittajia ja häviä-
jiä. Näiden jako on vahvasti myös arvovalinta, joten on ymmärret-
tävää ja oikeutettua, että potentiaaliset häviäjät kritisoivat jaottelun 
kriteereitä.18 

Viidenneksi onkin syytä perätä, miksi tutkimuksen ja koulutuk-
sen panostusta elinkeinoelämän ja kansantalouden kukoistukseen 
pidetään itsestään selvänä. Kyseenalaistamattomuuden tuntu vä-
littyy hyvin havahduttaessa pohtimaan, mitä ”innovaatiolla” yli-
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päätään tarkoitetaan. Juuri tällainen havahtuminen tapahtui edel-
lä mainitun innovaatiostrategiaa luoneen ”tutkimus ja koulutus” 
-työpajan keskusteluissa. Visioidessaan Suomelle innovaatiostra-
tegiaa, työryhmä tuli miettineeksi, ettei itse innovaation merkitys 
ole kirkas. Havainto pitää paikkansa: innovaatio-termin erittäin 
nopeasta ja kattavasti leviämisestä huolimatta on perin vaikea 
löytää yhdestäkään sitä viljelevästä asiakirjasta yritystä eritellä 
selkeästi termin merkitystä. Työpajan ehdotuksena oli, että ”inno-
vaatio” käsitettäisiin ”hyödynnetyksi kilpailueduksi” (Innovaatio-
strategiaprosessi, ”Tutkimus ja koulutus” -työpajan yhteenveto, 2). 
Tästä tulikin hieman muokattuna innovaatio-termin virallinen 
selite, sillä nykyään se ”suomennetaan” viranomaisyhteyksissä 
fraasilla hyödynnetty osaamislähtöinen kilpailuetu.19 

Vaikkei käsite ole avattunakaan kovin selkeä, on selvää ainakin 
kytkentä taloudelliseen toimintaan: ”Osaamislähtöisten kilpailu-
etujen hyödyntämisellä tavoitellaan ennen muuta yritysten kilpai-
lukykyä ja kasvua, ja näiden vaikutuksia kansantalouteen ja tämän 
myötä hyvinvoinnin ylläpitämiseen.”20 Hieman pidemmälle ja 
selkeämmäksi suomennettuna innovaatiot tarkoittavat siis mitä 
tahansa tutkimustuloksia, jotka voidaan kaupallistaa tai joilla 
voidaan edesauttaa yritysten menestystä. Työ- ja elinkeinominis-
teriö toteaakin verkkosivuillaan ykskantaan: ”Innovaatiopolitiik-
ka on elinkeinopolitiikkaa.”21 Lauseesta voi johtaa yksinkertaisen 
päätelmän: nykyinen tiedepolitiikka on osa elinkeinopolitiikkaa, 
sillä yliopistollisen tutkimuksen merkittävin tehtävä on tukea 
suomalaisten yritysten menestystä.

Yhtälöstä herää hankalia kysymyksiä, joita harvoin näkee poh-
dittavan tiede- ja korkeakoulupolitiikan asiakirjoissa. Kuten todet-
tua, oecd on ottanut yhdeksi johtolangoistaan tuottavuuden kas-
vun tiede- ja teknologiapolitiikan keinoin ja omistautunut ajatuk-
sen tehokkaalle lobbaamiselle valtiolliseen politiikkaan. oecd on 
onnistunut lyömään sanomansa läpi indikaattoreiden ja tilastoai-
neistojen taitavalla retorisella käytöllä sekä viljelemällä ”tietota-
louden” ja ”uuden talouden” iskusanoja (Godin 2003; 2004; 2006). 
Suomea voi pitää malliesimerkkinä oecd:n lobbauksen menestyk-
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sestä (esim. Niukko 2006; Kallo 2009). Menestys näkyy hyvin 
”innovaatioiden” tai ”strategisen huippuosaamisen keskittymien” 
(shok) kaltaisten termien kattavasta läsnäolosta suomalaisessa 
tiedepoliittisessa retoriikassa. Tähän nähden on hämmentävää, 
miten heikosti on ylipäätään osoitettu ekonomisin indikaattorein, 
että R&D-panostuksilla olisi vaikutussuhde kansantalouksien 
kasvuun ja työllisyyteen (Godin 2004).

Voi olla, että talouskasvun kannalta olennaiset maiden väliset 
erot syntyvät sosio-kulttuurisissa rakenteissa eivätkä sinänsä tie-
teellisessä ja teknologisessa innovatiivisuudessa sovelluksineen. 
Tieteellis-teknologisen kehityksen suhde kansantalouden kukois-
tukseen ei ole muutenkaan yksiselitteinen. Kuka tahansa voi huo-
mata tämän miettiessään tieteen, teknologian, työn tuottavuuden, 
yritystuottojen ja työllisyyden keskinäisiä suhteita. Näin voikin 
olla, että tiede- ja teknologiapolitiikkaa ohjataan sellaisten oletus-
ten varassa, joille edes näkemyksen puoltajat eivät kykene osoitta-
maan selvää tilastollista todistusaineistoa. Tämän havainnon jälkeen 
voi kysyä myös ennakko-oletuksissa piilevien perustavampien 
erheiden perään. 

Tuorein muistutus soveltavan tutkimuksen painottumisen ja 
rahoituksen lyhytjänteisyyden kielteisistä vaikutuksista esitettiin 
Suomen Akatemian julkaisemassa arvioinnissa Suomen tieteen tila 
ja taso 2009. Koulutuksen kehittämissuunnitelmasta ja innovaa-
tioasiakirjoista poiketen arvioinnin johtoryhmä koostui lähes 
yksinomaan yliopistokentän edustajista. Raportissa kritisoidaan 
perustutkimuksen, monialaisuuden ja infrastruktuurin unohta-
mista tavalla, joka ei ole kaukana lakikriitikoiden sanomasta: 

Viime vuosien merkittävät politiikka-asiakirjat – hallitusohjelma, 
valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän raken-
teellisesta kehittämisestä ja innovaatioselonteko – ovat asettaneet 
tieteellisen tutkimuksen ensisijaisesti teknologis-taloudelliseen kon-
tekstiin tavalla, joka ei ota asianmukaisesti huomioon tieteellisen pe-
rustutkimuksen asemaa ja tutkimuksen monimuotoisuuden merkitys-
tä myöskään innovaatiotoiminnassa. (Suomen Akatemia 2009, 248.) 
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Vielä pidemmälle teknotaloudellisen innovaatioajattelun kritiikkiin 
mennen kannattaa kysyä: Mitä globaalissa taloudessa tarkoittaa 
”suomalainen yritys” ja millä tavoin, millä ehdoilla ja kuinka kauan 
yrityksen menestys hyödyttää kansantaloutta ja sen myötä hyvin-
voinnin ylläpitämistä? Mitä tarkoittaa yritysten tuottama hyöty 
yhteiskunnalle tilanteessa, jossa pääomat ovat maattomia ja tuo-
tanto etsiytyy tuotantohintojen edullisuuden perässä rajattomas-
ti uusiin paikkoihin myös verokilpailun (siis: veronalennuskilpai-
lun) saattelemana? Ellei tämänkaltaisiin avainkysymyksiin ole 
vastauksia, koko kansalliselta innovaatiopolitiikalta – ja nykyisel-
tä yliopistopolitiikalta – katoaa perusta. 

Kuudenneksi ja viimeiseksi: entäpä jos koko ajatus talouskasvun 
tukemisesta onkin virheellinen käsitys 2000-luvulla tiedossa ole-
vista yhteiskunnallisista ja globaaleista haasteista? Miten käy, jos 
jo tulevalla vuosikymmenellä avautuvat kauaskantoisimmat ja 
vaikeimmat ongelmat ovatkin muualla kuin talouskasvun ja tuot-
tavuuden tehostamisessa? Jospa tutkimuksen ja korkeakoulutuksen 
tehtävä ei olekaan talouskasvun tukeminen ja sen tarvitseman 
työvoiman uusintaminen, vaan valmistautuminen elämään päät-
tyneen talouskasvun tai pysyvän taantuman oloissa ja siten koko 
talousjärjestelmän – sekä sitä seuraten yhteiskunta- ja kulttuuri-
järjestelmän – uudelleenrakenteistamisen ohjaaminen? Suuri osa 
nykyisestä tutkimus- ja koulutuspanostuksesta ja sen tuottamasta 
”osaamisesta” osoittautuu silloin virheelliseksi.

Siinä tapauksessa yliopistot ohjataan nyt uudistumaan lyhyt-
jänteisellä taloudellisella ajattelulla, jonka pitävyyttä ei ole empii-
risesti osoitettu, jonka ennakko-oletukset ovat menneisyydestä ja 
joka ei parhaalla tavalla vastaa tulevia tutkimuksellisia ja koulu-
tuksellisia tarpeita.

Lopuksi: autonomia? 
Opetusministeriön ja hallituksen iskulauseena toisteltiin väitettä 
”yliopistojen autonomian lisääntymisestä”. Abstrakteina ja epä-
määräisinä ”yliopisto” ja ”autonomia” eivät väitteessä sano mitään. 
Edellä on jo useasti mainittu autonomian tarkoittavan ohjausasia-
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kirjoissa taloudellista toimivaltaa. Kun lisäksi tarkennetaan yliopis-
to yliopiston keskushallinnoksi, voidaan lain seuraukseksi täsmentää: 
yliopiston johdon autonomia, erillisyys ja itsenäisyys lisääntyvät suh-
teessa yliopiston henkilöstöön ja opiskelijoihin. 

Toisaalta yliopistohallinnon autonomia kasvaa myös suhteessa 
valtion suunnittelevaan ja ennaltaohjaavaan valtaan. Vallinneita 
tulosneuvottelukäytäntöjä muutetaan. Valtio ei enää osta ”bulkkia”, 
kuten aikanaan, jolloin yliopistot saattoivat suhtautua valtion ra-
hoitusjärjestelmään kuin yritykset Venäjän-kauppaan: kaikki os-
tetaan standardihinnalla ja oletetaan ennakolta tasalaatuiseksi, 
joten rahaa saa lupaamalla tuottaa enemmän. Tulosohjauksen 
suuntaan siirryttiin jo 1990-luvulla ja siirtymää vahvistetaan uu-
dessa rahoitusjärjestelmässä. (krks 2008; opm rahoitusmuistio 
2009; opm rahoitusasetus 2009.)

Rahoitusjärjestelmän muutosta perustellaan sillä, että tarkoitus 
on aiempaa enemmän arvioida määrän sijaan laatua. Tosin jälkim-
mäinen tulkitaan aina käytännössä tuloksellisuuskriteereissä mää-
rinä: tutkintomäärinä, opintoaikoina, työllistymislukuina, julkai-
sumäärinä, kansainvälisten vierailuiden määrinä ja muilla määräl-
lisillä indikaattoreilla. Ennen kaikkea rahoitusjärjestelmää kuiten-
kin uudistetaan siten, että valtio ”ulkoistaa” tietyiltä osin ”riskit” 
yliopistoille ja laittaa ne kilpailemaan keskenään ja tulosyksiköt 
sekä tieteenalat myös yliopistojen sisäisesti.

Yliopistoja myös palkitaan jatkossa niiden kyvystä reagoida 
muuttuviin markkinatilanteisiin. Valtionhallinnon tahtona on 
tehdä yliopistoista koulutus- ja tutkimuspalveluja tarjoavia toimi-
joita, jotka ovat suorassa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän 
kanssa paikallisesti ja kansallisesti sekä toisten koulutus- ja tutki-
musorganisaatioiden kanssa globaalisti. Vuorovaikutus edellyttää, 
että yliopistojen johtajuus, taloushallinto ja strateginen ohjaus 
pitää muuntaa samankaltaiseksi kuin niiden ”vertaisverkoston” 
muilla toimijoilla – yrityksillä ja keskeisillä ulkomaisilla yliopis-
toilla. Niinpä yliopistojen hallintomallia on haettu yrityselämästä 
ja kansainvälisesti muista yliopistouudistuksista. 



192

Opetusministeriön keskeinen muistio rakenteellisen kehittä-
misen suuntaviivoista vuosille 2008–2012 (7. 3. 2008) perustelee 
yliopistojen uudistamista yliopistolain perusteluosan tapaan kan-
sainvälisillä esimerkeillä: 

Arvioinnit osoittavat, että suomalaisten korkeakoulujen, erityisesti 
yliopistojen toimintaedellytykset eivät ole samalla tasolla muiden, 
modernien eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten yliopistojen kanssa. 
Suomen kannalta keskeisissä tiedejärjestelmältään edistyneissä mais-
sa yliopistoja ei enää kehitetä osana valtionhallintoa. oecd-arvioitsijat 
ovat todenneet, että yliopistojen oikeushenkilöaseman muutos on 
välttämätön, jotta suomalaiset yliopistot voisivat kilpailla samankal-
taisin säännöin maailman johtavien yliopistojen kanssa. Myös eu-
rooppalaiseen kehitykseen peilattuna suomalaisten korkeakoulujen 
rakenteellinen uudistaminen on välttämättömyys. (krks, 4.)

Käytännössä samalla luovutaan kansallisesti omaperäisen korkea-
koulupolitiikan mahdollisuudesta. (Vrt. esim. Ball 2001; Rinne 
2002.) Suomalainen yliopistojärjestelmä yksityistetään ja pyritään 
muuntamaan palvelulaitokseksi, jolta ostetaan rahoituksella tiet-
tyjä palveluja, kuten tilaaja–tuottaja-mallissa. Hyödyttömiä tai 
liian kalliita palveluita ei haluta ja jos tiettyjä käytännön esteitä 
kyettäisiin ylittämään, samat palvelut voitaisiin aivan hyvin hank-
kia muualtakin. Voi otaksua, että keskustelu korkeakoulumarkki-
noiden avaamisesta vilkastuu jo vuoden 2010 kuluessa. Silloin 
puheena ovat tietenkin suomalaisten opiskelijoiden lukukausimak-
sut sekä myös ulkomaisten korkeakoulujen tulo suomalaisille kou-
lutusmarkkinoille.  

Stephen Ball kirjoittaa yliopistouudistukseen hyvin soveltuvas-
ti koulutuspolitiikan hallitsevista globaaleista trendeistä, jotka 
yhdenmukaistavat kansallisia järjestelmiä. Vaikka tahti, intensii-
visyys ja kansallisten perinteiden sekoittuminen vaihtelevatkin 
valtiosta toiseen, ulkoinen paine on yhä vastustamattomampi: 
”Monessa suhteessa kansalliset politiikat nyt määrittyvät erilaisis-
sa julistuksissa yhä enemmän erilaisina ideologisen globalisaation 
manifesteina.” (Ball 2001, 23.) Ball tarkoittaa, että globaalin kapi-
talistisen talousjärjestelmän piirteet hallitsevat yhä vahvemmin 
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kansallista politiikantekoa, ja samalla talouspolitiikka kolonisoi ja 
määrää yhä kattavammin koulutuspolitiikkaa. Kansallisen koulu-
tuspoliittisen eliitin sisällä ei enää uskota vaihtoehtojen mahdol-
lisuuteen vaan yhden totuuden välttämättömyyteen. (Ball 2001;  
Jauhiainen, Rinne & Tähtinen 2001; Kivirauma 2001.) Niinpä myös 
”on yhä vaikeampaa erottaa toisistaan valtaväylän kilpailevien 
puolueiden koulutuspolitiikkaa” (Ball 2001, 23). Hätkähdyttävää 
– ja samalla odotettavaa – on ollut, miten suoraan yliopistouudis-
tus vastaa suomalaisen elinkeinoelämän jo 1980-luvulla ilmaisemaa 
korkeakoulupoliittista tahtoa (ks. Kauppinen & Moisio 2008).22

Ball kertaa, miten oecd:n vuonna 1995 julkaisemassa raportis-
sa hahmoteltiin ”julkisen johtamisen uutta paradigmaa”. Tiivistel-
mä uuden julkishallinnon tavoitteista vastaa tarkasti suomalaisen 
yliopistouudistuksen julkilausuttuja päämääriä: 

– Keskitytään tarkemmin tuloksiin, etenkin tehokkuuteen, vaikutta-
vuuteen ja palvelun laatuun;
– hyvin keskusjohtoiset, hierarkkiset organisaatiorakenteet pyritään 
korvaamaan hajautetulla johtamisympäristöllä, jolloin voimavarojen 
kohdentamista ja palveluiden jakamista koskevat päätökset tehdään 
lähempänä varsinaista toimintaa, ja näin luodaan tilaa asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien palautteelle;
– tulkitaan joustavuutta ja eri vaihtoehtoja siihen, että julkiset varat 
ja säännöstely kohdennetaan uudelleen, jotta voidaan tuottaa yhä 
kannattavampaa politiikkaa;
– keskitytään enemmän niiden palveluiden tehokkuuteen, joita jul-
kinen sektori suoraan tuottaa, eli perustetaan selkeät tehokkuus- ja 
tulostavoitteet ja luodaan kilpailukykyinen ympäristö sekä julkisen 
sektorin organisaatioiden sisällä että niiden välillä; ja, 
– vahvistetaan keskusvaltaista strategista kapasiteettia ohjata kehi-
tystä, ja luoda mahdollisuuksia joustavasti, automaattisesti ja vähin 
kustannuksin vastata ulkoisiin muutoksiin ja erilaisiin kiinnostuksen 
kohteisiin. (Ball 2001, 27.)

Ballin mukaan ”keskeinen hahmo julkisen sektorin näyttämöllä 
tulee olemaan suhteellisen uusi tekijä – manageri.” Uuden julkis-
hallinnon tavoitteena on oecd:n oman määrittelyn mukaan ”roh-
kaista managereita keskittymään tuloksiin, tuottamalla tulosta 
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joustavasti ja autonomisesti sekä taloudellisten että inhimillisten 
resurssien avulla” (lainattu Ball 2001, 27–28).

Tässä osuvasti mainittu joustava ja autonominen tulosten tuot-
taminen on myös yliopistouudistuksen tarjoaman ”autonomian” 
sisältö. Olisi naiivia ajatella valtion tavoitteeksi tukea idealistises-
ti tiede- ja oppiyhteisön tahtoa vahvempaan itsenäisyyteen, joka 
tieteessä on perinteisesti tarkoittanut eräänlaista vapaan ajattelun 
ja kokeilun anarkismia. On päinvastoin niin, että itsenäisen talou-
dellisen toimivallan vahvistaminen on nykyaikakauden välttämä-
tön vastinpari tehokkaalle ohjauspolitiikalle. Vallitsevissa olosuh-
teissa ei voida enää mielekkäästi käyttää muuta ohjausmekanismia 
kuin hajautettua autonomiaa ja siihen nidottua jälkikäteistä tulos-
arviointia. Globaalitalous muuttuu liian nopeasti, arvaamattomas-
ti ja monivaikutteisesti, jotta mikään pitkäjänteisesti ennakoiva 
suunnitteluohjaus toimisi.

Niinpä rakenteellisen kehittämisen muistio esittää vahvennetun 
rahoitus- ja tulosohjauksen periaatteet seuraavasti: 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulos- ja tavoiteneuvotteluis-
sa korkeakoulujen toimintaa tarkastellaan käyttäen kriteereinä mm. 
vetovoimaisuutta, läpäisyä, tutkintoaikoja, tieteellistä julkaisutoi-
mintaa, resurssien tehokasta käyttöä ja tutkinnon suorittaneiden 
työllistymistä sekä elinikäisen oppimisen toteutumista. Korkea-
koulujen kanssa sovitaan tarvittavista kehittämistoimista niin, että 
uudet korkeakoulurakenteet ovat käytössä pääosin vuoteen 2012 
mennessä. Kehittämisvastuu on korkeakouluilla, mutta opetusminis-
teriö kehittää seurantakriteereitä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa 
ja ottaa saavutetut tulokset huomioon korkeakoulujen rahoituksessa. 
Vuosina 2012 ja 2016 toteutetaan korkeakoulujen rakenteellisen ke-
hittämisen toimenpiteiden vaikutusten väliarvioinnit ja kokonaisuu-
tena uusi korkeakoululaitos arvioidaan kansainvälisesti vuonna 2020. 
(krks 2008, 27.) 

Voi lopuksi palauttaa mieleen, mitä lakiuudistuksen selvitysmies-
ten alkuperäinen tehtävänanto tarkkaan ottaen edellytti: ”...tehdä 
esitys valitun toimintavaihtoehdon pohjalta yliopistojen taloudel-
lisen toimivallan vahvistamisesta siten, että valtiovallan korkeakoulu- 
ja tiedepoliittinen ohjaus voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla to-



195

teuttaa.” Autonomian – siis taloudellisen toimivallan – vahvista-
misen motiivina on tarkoituksenmukaisempi – siis tehokkaampi 
– valtiollinen ohjaus. Muualta tuttua fraasia lainaten voi todeta, 
että näin ”yliopistot laitetaan kellumaan”. Kaikki oppinevat uimaan, 
parhaat jopa käyttämään virtauksia hyväkseen edetäkseen muita 
ripeämmin myötäsuuntaan. Nähtäväksi jää, miten kukin tässä 
menestyy. 

Edellä sanottu pätee yliopistojen tilanteeseen nykyisessä kou-
lutuspoliittisessa suhdanteessa, joka puolestaan riippuu tyystin 
vallitsevan globaalin talouden olosuhteista. Sekin jää nähtäväksi, 
kuinka kauas viimemainitut olosuhteet ja suhdanteet kantavat 
nykyisenlaisina. 

Viitteet
* Kiitän Otto Aurasta, Petri Koikkalaista, Toimiva yliopisto -verkostoa 
sekä anonyymeja palautteenantajia tekstin varhaisen version kommen-
toinnista. 

1 Verkossa: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hank-
keet/Yliopistolaitoksen_uudistaminen/index.html

2 Kirjoitin katsauksen alkuperäisen version keväällä ja julkaisin sen ver-
kossa 13.3.2009 muutamien muiden kirjoitusten kanssa (filosofia.fi/yli-
opistolaki). Tekstin tuolloista motiivia voi nimittää strategiseksi. Laista 
käyty keskustelu oli usein pinnallista, eikä laajempia koulutuspoliittisia 
analyyseja näyttänyt nousevan julkisuuteen. Media raapaisi teemoja, 
mutta kokonaiskuvaa ei muodostunut. Eduskunnan lähetekeskustelusta 
päätellen myös suurin osa hallituspuolueiden kansanedustajista oli laki-
esityksen sisällöstä, motiiveista, päämääristä ja laajemmista ulottuvuuk-
sista varsin tietämätön. Myös lain kritiikin perusteet olivat monesti epä-
määräisiä. Niinpä tuntui tarpeelliselta tukea keskustelun asiasisältöä. 
Tähän tarpeeseen – tavallaan siis kriittisen keskustelun välineeksi – taus-
ta-analyysi syntyi. Se sopi hyvin tamperelaiseen lakiaktivismiin, jonka 
erityispiirteeksi muotoutui varhaisessa vaiheessa eräänlainen opinnolli-
suus luku- ja opintopiirien, kurssien ja luentojen muodossa.

3 Dokumentit luetellaan artikkelin lähteissä tekstissä käytettyine lyhentei-
neen.

4 Tästä löytyy esimerkkejä vaikkapa Sitran toteuttamista kartoituksista, kes-
kustelutyöryhmistä ja asiantuntijapaneeleista. Prosessin kalleus on tavan-
omainen vasta-argumentti. Jos kuitenkin verrataan esimerkiksi viime 
vuosina toteutettuihin yliopistojen auditointeihin – joista osa muuttuu 
lakimuutoksen seurauksena käytännössä lähes heti ilmestyttyään van-
hentuneiksi – yliopistouudistuksen avoin ja osallistava käynnistys olisi 
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onnistunut pienellä osalla siitä rahamäärästä, jota Korkeakoulujen arvioin-
tineuvoston auditointitoimintaan on sijoitettu.

5 Verkossa: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/09/verovahennysoi-
keus.html ja www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/11/sarkomaa_kiinteis-
toratkaisu.html

6 Lausuntojen kohdalla on lisäksi mainittava avoimuuteen liittyvästä tek-
nisestä puutteesta, joka on epäilemättä tahaton, muttei silti vähäinen. 
Valtioneuvoston sähköinen hankerekisteri (www.hare.vn.fi/) sisältää pe-
riaatteessa kattavasti lainsäädännön uudistuksen keskeiset toimeksian-
not ja niiden säädäntöprosessin asiakirjojen arkiston. Näin ollen kenen 
tahansa pitäisi saada rekisteristä esimerkiksi yliopistolakiesityksen lau-
suntokierroksen lausunnot luettavakseen. (Ks. sivu www.hare.vn.fi/mA-
siakirjojenSelailu.asp?h_iID=13112&tVNo= 4&sTyp=Selaus) Niiden lis-
taus hankerekisteristä löytyykin, ja lisäksi arkistointilomake väittää, että 
viitetiedon lisäksi myös lausuntojen sisältö on kokonaisuudessaan tallen-
nettu sähköiseen rekisteriin. Valitettavasti on kuitenkin käynyt niin, että 
kustakin lausunnosta on nähtävissä vain sen skanneroitu ensimmäinen 
sivu tif-tiedostomuodossa. (Ks. esim. Tieteentekijöiden liiton lausunto ar-
kistossa: www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=13112&a_iId= 
127783) 
 Niinpä jokainen lausunto on erikseen etsittävä lausunnonantajan omal-
ta verkkosivulta (mistä ne yleensä löytyvätkin, mutta huomattavalla vai-
valla verrattuna koottuun arkistointiin). On tietysti kysymys sinänsä, mi-
ten näin on voinut käydä – inhimilliset virheet ovat tietysti ymmärrettä-
viä, mutta tässä sellainen on tapahtunut lähes kaksi sataa kertaa samassa 
muodossa. Erityisen kuvaavaa koko prosessille on kuitenkin se, ettei ku-
kaan huomannut tai ainakaan huomauttanut tästä puutteesta, eikä sitä 
korjattu koko keväänä kiivaimpien debattien aikaan. Sen paremmin lain 
puolustajia kuin kriitikoitakaan ei näytä haitanneen, ettei lausuntokier-
roksen saldoa päässyt vapaasti lukemaan ja jälkeenpäin tarkistamaan. 

7 Yhtenä tulevaa ennakoivana raportin suosituksena, joka lainsäädännöl-
lisesti toteutettiin jo ennen yliopistolakia, oli maksullisen tutkintoon 
johtavan tilauskoulutuksen järjestäminen EU/ETA-alueen ulkopuolisil-
le opiskelijoille. Tämä mahdollisuus annettiin vuoden 2007 lopussa eril-
lisellä lakimuutoksella (28.12.2007/1504). 

8 Ks. esim. Acatiimi-lehden (3/2006) haastattelu (verkossa: www.acatiimi.
fi/2006/3_2006/02_06_3t.htm) tai opetusministerin vastaus (21.12.2005) 
kokoomuksen Marja Tiuran kirjalliseen kysymykseen (KK 989/2005) tuot-
tavuusohjelman vaikutuksista yliopistosektorilla (verkossa: www.parlia-
ment.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_989_ 2005_p.shtml). 

9 Samoin kannattaa huomata, että vaikka julkilausutusti vannotaan korke-
an koulutuksen nimiin menestystekijänä, ovat ennakoidun työvoimatar-
peen suuntaamat muutokset monilla aloilla myös koulutuspaikkojen li-
säämistä ammatillisen peruskoulutuksen puolella. Yksittäisistä aloista 
suurimmaksi kasvajaksi arvioidaan sosiaali- ja terveysalan ammatillinen 
peruskoulutus (eli mm. lähihoitajat), jossa tavoitellaan yli 2 200 aloitus-
paikan lisäämistä (lisäys 44%).
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10 Mainittu raportti on: Työvoima 2025. Täystyöllisyys, korkea tuottavuus ja hy-
vät työpaikat hyvinvoinnin perustana työikäisen väestön vähentyessä. Työpo-
liittinen tutkimus 325/2007. Helsinki: Työministeriö.

11 Kehittämissuunnitelman työryhmä selviää Valtioneuvoston hankerekis-
teristä (www.hare.vn.fi): www.hare.vn.fi/mKokoonpanojenHistoriaSe-
lailu.asp?h_iId=12125.

12 Esimerkkeinä Tampereen yliopistossa toimivat Korkeakouluhallinnon 
ja -talouden tutkimusyksikkö (verkossa: www.uta.fi/laitokset/jola/heg/
index.php) sekä Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksik-
kö (verkossa: www.uta.fi/laitokset/yty/tasti/index.html), korkeakoulu-
tutkimuksen ryhmä Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopis-
tossa (verkossa: ktl.jyu.fi/ktl/english/research/hiest) ja korkeakoulututki-
muksen projektit Koulutussosiologien tutkimuslaitoksessa (RUSE) Turun 
yliopistossa (verkossa: ruse.utu.fi/). 

13 Ks. verkossa: www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaatio-
neuvosto

14 Neuvoston 2000-luvun linjaraportit löytyvät sähköisessä muodossa ver-
kosta: www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvos-
to/julkaisut

15 Ks. verkossa: www.tem.fi/index.phtml?s=2411
16 Innovaatiostrategian koontiprosessi oli aikaisemmin verkossa työpaja-

yhteenvetoineen: www.innovaatiostrategia.fi/fi/uutiset/body0=236. 
Nyttemmin sivut on poistettu. Olen kuitenkin siirtänyt ”Tutkimus ja 
koulutus” -työpajan yhteenvedon luettavaksi tämän kirjan verkkosivuil-
le: akateeminenkysymys.wordpress.com

17 Martin & Etkowitz eivät pidä tätä kuitenkaan uhkana yliopistoille. He 
perustelevat kantansa toteamalla, että vastaavassa asetelmassa elettiin 
myös ennen tuota toisesta maailmasodasta alkanutta jaksoa. Yliopisto-
jen kolmas tehtävä tukea valtion taloutta on perua ainakin jo 1800-luvun 
loppupuoliskolta, jolloin yliopistoilta odotettiin monissa maissa jopa ny-
kyistä enemmän suoraa utilistista panostusta teollisuuden tukemisessa 
keksinnöillä ja suoraan sovellettavalla tutkimuksella. 

  Nykytilanteesta kirjoittajat arvioivat seuraavan yliopistokentän voi-
makkaamman hajaantumisen ja uusien yliopistomallien synnyn. Jatkos-
sa yliopistojen väliset erot olisivat nykyistä suurempia ja kentälle ilmes-
tyisi hyvin erilaisia yliopistoja tutkimuspainotteisista opetuspainottei-
siin, perustutkimukseen keskittyneistä utilistisiin, kansainvälisistä pai-
kallisiin, julkisrahoitteisista yksityisiin ja yritysomisteisiin sekä monen-
muotoisiin yliopistojen yhteenliittymiin, sulautumisiin ja verkostoihin. 
(Martin & Etkowitz 2000, 26.) Jokunen yliopisto saattaa ”kuolla”, mutta 
kokonaisuutena yliopistoelämä monimuotoistuisi ja sopeutuisi uusiin 
olosuhteisiin kuin biologinen laji ympäristön variaatioon. 

  Optimistisen tulkinnan kritiikkinä voi kuitenkin todeta, että on perin 
kyseenalaista käyttää 1800-luvulta haettuja historiallisia analogioita yli-
opistojen nykyistä kehitystä arvioitaessa. Aivan samoin kuin on monin 
tavoin erheellistä piirtää nostalgisoivaa kuvaa menetetystä ”sivistysyli-
opistosta”, on ongelmallista päätellä nyky-yliopistojen tulevaisuutta tu-
keutumalla 1800-luvun loppupuolen rinnastuksiin ja esikuviin. Koko yh-
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teiskunnan talousrakenteen muutos, kansainvälinen riippuvuus, yliopis-
tojen oletettu tietotaloudellinen merkitys, yleinen koulutustason nousu 
ja yliopistojen muutos massakoulutuslaitoksiksi ovat 1900-luvun lop-
puun tultaessa perustavalla tavalla muuttaneet asetelman. Lisäksi kan-
salliset erityispiirteet ovat kaikesta huolimatta merkittäviä. Suomalaisen 
yliopistolaitoksen uudistumista tulee arvioida myös asettamalla sen eri-
tyiseksi taustaksi 1990-luvulla tapahtunut muutos opiskelijoiden määräs-
sä ja suhdeluvussa henkilökuntaan nähden. Seuraukset olisivat toisia, jos 
nykyisen kaltainen yliopistouudistus olisi toteutettu jo 1980-luvun lopus-
sa silloisine opiskelijamäärineen.

  Tätä merkittävämpi periaatteellinen kritiikki Martinin & Etkowitzin 
optimismia kohtaan on kuitenkin seuraava: jos huomio kiinnittyy 
ainoastaan yliopistojen organisatoriseen ”selviämiseen” ja ”eriytymi-
seen” ympäristövaihteluissa, siirrytään samaiseen ajattelutapaan, jossa 
yliopistot nähdään pohjimmiltaan vain taloudellis-hallinnollisessa pers-
pektiivissä. Tällöin kadotetaan näköpiiristä ne kulttuuriset, sivistyksel-
liset ja yhteiskunnalliset arvot, joita yliopistojen toiminnassa joko on tai 
ei ole – ja joiden anti inhimilliselle elämälle joko saadaan tai menete-
tään. 

18 Seurauksia yliopistotyön arjessa puntaroidaan kiinnostavasti kokoel-
massa Tulosohjattua autonomiaa (Aittola & Ylijoki toim. 2005) ja toisaal-
ta hallintokäytäntöjen sisältä osuvasti emerituskansleri Jorma Sipilän 
(2007) kirjassa Valta yliopistossa. Arjen mikrotasolla seuraa lukematto-
mia vaikutuksia – yksittäisten tutkijoiden urapolkujen katkeamisesta tai 
tutkimusaiheiden taktisista täyskäännöksistä ja opportunistisista uus-
muotoiluista keskinäisen kilpailun kiristymiseen, eri tieteenalojen palk-
kakehityksen eriytymiseen ja nuorille tarjolla olevien opinto- ja sivistys-
mahdollisuuksien uuteen rajautumiseen. Näitä yksityiskohtaisia vaiku-
tuksia jokainen pohtikoon itse. Yhtenä arkisena esimerkkinä englannin-
kielinen artikkelimittainen tutkimusjulkaiseminen painottuu entises-
tään – huolimatta lukijakunnasta tai sen puuttumisesta – ja suomenkie-
listen toimitettujen kokoelmien merkitys yhä kevenee. Niinpä jatkossa on 
vielä nykyistäkin epärationaalisempaa käyttää aikaa käsillä olevan kirjan 
kaltaisiin hankkeisiin.

19 Ks. esim. työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivu: www.tem.fi/inno.
20 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivu: www.tem.fi/inno
21 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivu: www.tem.fi/inno
22 Tässä tekstissä ei ole ollut mahdollista paneutua varsinaisiin koulutus-

poliittisiin vaikutussuhteisiin. Elinkeinoelämän – eli teollisuuden ja 
työnantajien etujärjestöjen sekä merkittävimpien yritysten – korkeakou-
lupoliittinen toiminta ja valta olisi erittäin keskeinen laajan tutkimuksen 
tai väitöskirjan aihe. Moisio & Kauppinen (2008) esittävät tärkeässä ar-
tikkelissaan, miten huomiota herättävästi Suomen Työnantajain Keskus-
liiton koulutuspoliittinen toimielin Teollisuuden koulutusvaliokunta en-
nakoi seurannutta ja nyt toteutuvaa yliopistouudistusta vuoden 1986 
pamfletissaan Teollisuuden korkeakoulupoliittisia linjoja. (Ks. lainauksia 
pamfletista esim. Juha Suorannan blogisivulta: suoranta.wordpress.
com/2008/06/03/koulutuspolitiikan-longue-dureen/)
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