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1
Suomen yliopistot ovat olleet myllerryksessä
viimeiset kaksikymmentä vuotta. Globalisoitunut maailma on asettanut yliopistoille joukon uusia haasteita, joihin vastaaminen ei ole
ollut aina helppoa. Valtiot ja elinkeinoelämä
ovat kiinnostuneempia kuin koskaan ennen
yliopistoista ja niissä tehtävästä opetuksesta
ja tutkimuksesta. Entistä suurempi joukko
yliopiston ulkopuolisia toimijoita yrittää vaikuttaa yliopistoihin. Tämä on näkynyt opetusja kulttuuriministeriön (OKM) tiukempana
ohjauksena rahoitusmallien kautta ja elinkeinoelämän pyrkimyksenä tehdä opetuksesta
ja tutkimuksesta käytännöllisesti orientoituneempaa sekä markkinavetoisempaa. Myös
työ yliopistoissa on mullistunut, kun entistä
suurempi osa tutkimuksesta tehdään apurahalla ja pätkätyöt ovat lisääntyneet. Tätä
jatkuvasti monimutkaistuvaa kokonaisuutta
koettaa pitää käsissään yliopistojen hallinto. Yliopistojen hallinto ja johtaminen ovat
muuttuneet yritysmäisemmiksi demokratian
kustannuksella.
Yliopistoissa työtään tekevät ihmiset ovat
tilanteesta huolissaan. Kiinnostuin itse yliopistodemokratiasta aiheena seurattuani
Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston fuusioitumista. Monta asiaa

Johdanto

vaikutti menevän saman aikaisesti pieleen
– kaikkein keskeisimpänä yliopistodemokratia. Tampereen yliopiston fuusio on kriisi, ja
kuten kriisit yleensä, se on osoittanut, missä
on valtaa ja ketkä sitä käyttävät. Yliopistolla
työtään tekevien kroonistunut kokemus vaikutusmahdollisuuksiensa puutteesta kertoo,
ettei heillä ei ole valtaa päättää asioistaan samalla tavalla kuin ennen.
Yliopistodemokratia ansaitsee huomiota. Yliopistot määritellään Suomen perustuslaissa
autonomisiksi laitoksiksi, ja sama perustuslaki antaa yliopistoille ylevältä kuulostavan
tehtävän kouluttaa nuorisoa ja tehdä tiedettä ”isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen”.
Jotta yliopisto voi toteuttaa tätä sille annettua tehtävää, tarvitsee se aitoa autonomiaa. Autonomia eli itseohjautuvuus on kaiken
tieteellisen toiminnan elin- ja synnyinehto.
Harvemmin keskusteltu autonomian aspekti on sen yhteys demokraattisiin käytäntöihin. Yliopistojen autonomian toteutumista
tutkittaessa tulisi kiinnittää huomiota myös
yliopistojen hallinnon ja niissä tehtävän työn
demokraattisuuteen.
Käsittelen raportissa autonomiaa kahden osaalueen näkökulmasta: institutionaalisella ja
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henkilökohtaisella tasolla. Olen jakanut institutionaalisen tason autonomian edelleen
kahteen alueeseen, taloudelliseen ja hallinnolliseen puoleen. Taloudellinen autonomia
antaa yliopistoille valtuuden hankkia ja käyttää rahaa itsenäisesti haluamillaan tavoilla.
Hallinnollinen autonomia taas mahdollistaa
tämän rahan suuntaamisen ja itsenäisen opetuksen ja tutkimuksen organisoinnin. Henkilökohtaisella tasolla autonomia on asiantuntijuutta. Tieteilijä on aina oman alansa paras
asiantuntija. Hän ymmärtää tekemänsä työn
edellytykset ja vaatimukset, toisin sanoen ne
ehdot, jotka tekevät hänen työstään mahdollista. Yliopistojen hallinnon tehtävä on mahdollistaa tutkimuksen ja opetuksen tekeminen
mahdollisimman häiriöttä, tieteen ja ihmisten
itsensä itseisarvoa kunnioittaen. Jotta hallinto
onnistuu tässä parhaimmalla mahdollisella
tavalla, tulisi sen koostua niistä ihmisistä,
joita päätökset koskettavat.
Jotta ne ihmiset, joita päätökset koskettavat,
pääsevät osallistumaan päätöksentekoon,
tarvitaan demokratiaa. Tämä raportti esittää,
että yliopistojen autonomia toteutuu parhaiten perustuessaan demokraattisille toimintatavoille ja periaatteille. Yliopistoilla on kaksi
ydintehtävää: tutkimus ja opettaminen. Jotta
yliopistot voivat toteuttaa ydintehtäväänsä
parhaalla mahdollisella tavalla, tulee niillä
olla oikeus järjestää tutkimus ja opetus itsenäisesti ilman korkeammalta tulevia käskyjä. Tieteellisen yhteisön itseohjautuvuus on
tieteen, ja näin myös yliopiston, perustava
toimintalogiikka.
Tieteelle ja yliopistoille ovat ominaisia pitkät
traditiot. Jättiläisten olkapäillä seisominen ei
ole yliopistojen tapauksessa vain tyhjä fraasi.
Esittelen tämän raportin aluksi suomalaisten
yliopistojen historiaa, joka paljastaa monien
tänä päivänä ajankohtaisten kysymysten olevan vanhaa perua. Eräs näistä kysymyksistä
on sivistysyliopisto. Vaikka sivistysyliopiston
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voidaan katsoa olevan monella tapaa vanhentunut käsite, on sen tarjoama näkökulma yksilöiden henkilökohtaisen ja yliopistojen hallinnollisen autonomian yhteensovittamisesta
edelleen vaikuttava.
Sivistysyliopiston käsittelyn jälkeen pureudun
nykypäivän yliopistoon. Yrityksiä voidaan kutsua nykypäivän hegemoniseksi organisaatiomalliksi, joihin kaikkia muita instituutioita
verrataan. Yliopistot eivät ole tässä poikkeus.
Yliopistoja on kritisoitu hitaudesta, päämäärättömyydestä ja tehottomuudesta. Tilannetta
korjatakseen eri tahot ovat ajaneet yrityksiltä
lainattuja toimintatapoja yliopistoihin. Nykyiseen yliopistoon viitataankin korkeakoulututkimuksessa usein yritysyliopistona. Yliopistojen on oletettu toimivan hitaasti kollegiaalisen
ja demokraattisen päätöksenteon vuoksi, ja
tätä on pyritty ratkaisemaan ”ketterällä ja dynaamisella” ammattijohtamisella. Oletettua
päämäärättömyyttä on pyritty torjumaan painottamalla strategista johtamista ja tuloksia.
Yliopistojen oletettua tehottomuutta taas on
yritetty vähentää lisäämällä kilpailua. Vaikka
osa uudistuksista on tervetulleita, on monilla
niistä myös varjopuolensa.
Haastattelin raporttia varten 13 eri vaiheessa
yliopistouraansa olevaa ihmistä. Iso osa haastateltavistani toimii ihmistieteiden parissa Jyväskylän yliopistossa. Luvussa ”Yliopisto organisaationa” esitän läpileikkauksen Jyväskylän
yliopiston organisaation päättävistä elimistä.
Vaikka yliopistojen organisaatiomalleja on
Suomessa yhtä monta kuin yliopistoja, tarjoaa Jyväskylän yliopiston organisaatiomalli
yhden konkreettisen näkökulman noihin organisaatiomalleihin.
Luvussa ”Kollegiaalisuus ja demokratia” käsittelen kollegiaalisuuden ja demokratian
vaikutusta yliopistojen toimintaan. Kollegiaalisuus on yliopistojen ikivanha toimintamalli, jonka merkitys on Suomessa jäänyt

suhteellisen vähälle huomiolle. Demokratia
taas on suhteellisen tuore tulokas yliopistoissa. Pohdin luvussa, miten demokratian
ja kollegiaalisuuden välinen vuoropuhelu on
mahdollista yliopistoissa ja miten demokraattisemmat toimintatavat korjaisivat monia
yritysyliopiston ongelmia.

kerännyt haastattelemieni ihmisten näkemyksiä ihanteellisesta, utooppisesta yliopistodemokratiasta. Vaikka utopioista puhuminen vaikuttaa usein naiivilta, on niillä myös
paljon voimaa. Miltä yliopisto näyttäisi, jos
yliopistolaiset itse saisivat päättää asioistaan?

Raportin lopuksi esittelen mahdollisia toimintasuosituksia. Viimeiseen lukuun olen

7

2

Suomen yliopistojen
lyhyt historia

Jotta mistä tahansa asiasta saisi kokonaiskuvan, on se historiaan välttämätöntä perehtyä. Suomen yliopistolaitoksen historian pintapuolinenkin ymmärtäminen auttaa
hahmottamaan sen viimeaikaisia liikkeitä ja
tulevaisuuden suuntaa. Jussi Välimaa esittää,
että yliopistojen ydintehtävät, opettaminen
ja tutkiminen, ovat pysyneet samoina koko
yliopistojen noin tuhatvuotisen historian läpi
(Välimaa, 2018, 8). Ydintehtävien pysyessä samoina, mutta ympäröivän maailman muuttuessa on yliopiston toimintaan kasaantunut
useita historiallisia kerroksia, jotka vaikuttavat yliopistojen arkeen ja työhön vielä tänäkin
päivänä (Saarinen, 2018, 1–7). Tässä luvussa
käsittelen Suomen yliopistolaitoksen historiaa
ja niitä kerroksia, jotka yliopiston toimintaan
historian saatossa ovat muotoutuneet.

2.1 T u Ru n Ak AT em iA
jA Ru oT Si n
su u r va lta k au si
Suomen vanhin yliopisto on Helsingin yliopisto. Perustamisensa aikana se tunnettiin
Turun akatemiana, ja se sijaitsi nimelleen
uskollisesti Turussa. Vuonna 1640 peruste-
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tun yliopiston neljä tiedekuntaa, filosofia,
teologia, oikeustieteellinen ja lääketieteellinen, kertovat siitä, mikä nähtiin tuon ajan
yliopiston tehtäväksi. Tällöin ei vielä puhuttu
yhteiskunnallisen vaikuttamisen taikka kansallisen innovaatiosysteemin tärkeydestä,
vaan yliopiston tehtävä oli kouluttaa aikansa
eliittiä palvelemaan kuningasta ja pitämään
yllä yhteiskunnan järjestystä. Toisaalta Turun
akatemia keskittyi myös perustutkimuksen
tekemiseen, ja sen on kuvattu aloittaneen
Suomessa aina 1940-luvulle jatkuneen ”tieteen
ylevyyden kauden”, jossa tieteen tekemiseen
suhtauduttiin itseisarvoisena toimintana.
(Ainamo, 2012, 194.)
Suomen alueella, Ruotsin valtakunnan itäisessä ja sivistymättömässä läänissä, yliopiston
käytännöllinen tehtävä tiivistyi pitkälti pappien koulutukseen, joka olikin Turun akatemian
päätehtävä (Ahonen, 2012, 80). Yliopistojen
voidaan sanoa toimineen jo tuolloin aluepolitiikan välineenä, sillä perustamisen tarkoitus
oli opettaa suomalaisia toimimaan kuin kunnon kuningasta kunnioittavien kansalaisten
pitäisikin ja näin edistää integraatiota Ruotsin
valtakuntaan. (Nuorteva, 2001, 102). Turun
akatemian ensimmäisen kanslerin, Pietari
Brahen sanoin yliopiston avulla ”(I)stutettai-

siin kansaan oikea jumalanpelko, kunniallisuus,
kunto, hyveet, luvalliset elinkeinot ja kaikenlainen hyvä elämä.” (Helsingin yliopisto, 2020.)
Turun akatemialle myönnettiin perustamisessaan vahva itsehallinto: sillä oli keskiajan
yliopistoille tyypilliseen tapaan veronkantooikeus, ja se peri kymmenyksiä sadoilta maatiloilta. Taloudellisen autonomian lisäksi sillä
oli myös sisäinen sekä hallinnollinen että tieteellinen autonomia, jolloin se saattoi jakaa
omat oppiarvonsa ja nimittää omat professorinsa. (Helsingin yliopisto, 2020.) Turun
akatemialle muodostettiin myös vaikutusvaltainen konsistori, eri professoreiden hallitsema kollegiaalinen elin, jonka tehtävänä
oli huolehtia yliopistosta kaikin tavoin niin
opetuksen, talouden kuin oikeudellisten kysymysten suhteen (Välimaa, 2018, 109). Konsistori säilyi Helsingin yliopiston johtavana
elimenä aina vuoteen 2010 asti.
Tältä ajalta on peräisin nykypäivänäkin Helsingin yliopistossa voimassa oleva promootioiden perinne, jossa uusille maistereille ja
tohtoreille myönnetään heidän oppiarvonsa.
Myös tohtoreille heidän valmistuessaan annettava miekka on tämän Suomen yliopistojen syntykauden perua. Veronkanto-oikeuden
lisäksi akateemikoilla oli muitakin yleensä
vain aatelisille varattuja privilegioita, kuten
aseenkanto-oikeus. Merkittävin tältä ajalta
peräisin, edelleen voimissaan oleva perinne
on yliopiston taloudellinen ja hallinnollinen
autonomia.

2.2 meRk An T i l i Sm i n
aik a k au si
Suomen yliopistojen seuraava murros tapahtui 1740-luvulla. Tällöin yliopistoilta alettiin
vaatia hyötyä, ja historioitsijat ovatkin nimittäneet tätä aikakautta Hyödyn aikakaudeksi

(Välimaa, 2018, 112). Tuon ajan johtava taloudellinen oppi, merkantilismi, vaati kansantalouden ankaraa tasapainottamista. Käytännössä tämä tarkoitti pyrkimystä vientitaseen
positiiviseksi pakottamiseen. Tämä tapahtui
kahtalaisesti: ensimmäinen tapa saavuttaa
positiivinen vaihtotase olivat korkeat tullit,
joiden tarkoitus oli vähentää tuontia. Toinen tapa oli maksimoida tuottavuus. Tähän
pyrittiin kaiken yhteiskunnallisen toiminnan
tarkalla byrokraattisella säätelyllä ja uusien
keksintöjen tarjoamilla tuottavuusloikilla.
Pakolla tehdyt väestönsiirrot ja ammattirakenteen muokkaukset olivat myös osa tuon
ajan Ruotsin valtakunnan keinovalikoimaa.
Yliopistolaitos ei luonnollisesti säästynyt näiltä uudistuksilta.
Ruotsin valtio pyrki 1700-luvulla ohjailemaan
tiedemaailmaa järein keinoin. Tiede tuli valjastaa resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöönottoon ja tuotantoteknologian
kehittämiseen. Esimerkiksi Turun akatemian
kaunopuheisuuden professori Israel Nesselius esitti aikansa ilmapiiristä vaikuttuneena,
että yliopistoon olisi perustettava oppituolit
pyro- ja linnoitustekniikkaan, mekaniikkaan,
talousoppiin, vuorityöhön (eli kaivostekniikkaan) ja kaupan aloille. Näiden vastapainoksi
logiikka ja metafysiikka olisi oppiaineina voitu
lakkauttaa. (Urpilainen, 2001, 190–192.) Merkantilismin ajan yliopiston haluttiin painottavan erityisesti luonnontieteitä, sillä niiden
alalla tehtyjen keksintöjen avulla tuottavuuden
oletettiin kasvavan kaikkein tehokkaimmin.
Aikakautta leimasi myös säätyjen pyrkimys
vaikuttaa yliopistoissa tehtävään tutkimukseen. Harvinaisen sekava tapahtumaketju syntyi tuolloisen runousopin professorin Samuel
Pryssin viran päättymisestä. Pryssin oppituoli
haluttiin vaihtaa talousopiksi, joka olisi ollut
ensimmäinen uusi professuuri Turun yliopistossa sataan vuoteen. Pitkällisen poliittisen
rekrytointipelin jälkeen, jota sekoittivat niin
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hattujen ja myssyjen puoluepolitiikka, väitteet
erään ehdokkaan korruptiosta sekä iloisesti
politiikkaa ja tiedettä sekoittaneen Carl von
Linnén näkemykset talousopista hyötyä tavoittelevana luonnontieteenä, päätyi rekrytointi
lopulta säätypäivien asialistalle päätettäväksi. Säädyt, erityisesti pappissääty, ratkaisivat
nimityksen lopulta vuonna 1747 kasvitieteilijä
Pehr Kalmin hyväksi, joka muistetaan nykyään monista tutkimusmatkoistaan. (Välimaa,
2018, 115–116.)
Samoihin aikoihin sattui myös toinen tapaus,
jossa yliopistojen ulkopuolinen politiikka yritti
ohjailla Turun yliopistoa. Vuonna 1745 Ruotsin valtiopäivät asettivat koulutuskomission
tutkimaan yliopistojen autonomian asemaa
yhteiskunnassa. Koska yliopistot nähtiin nyt
ajan hengen mukaisesti hyötyä tuottavina
laitoksina, oli niihin sijoitetuille verorahoille
saatava mitattavissa olevaa vastinetta. Komissio ehdottikin, että yliopistoissa tehtävä
tutkimus olisi siirrettävä tiedeakatemioihin
ja opetuksen tehtäväksi tulisi virkamieskunnan kouluttaminen. Vaaditut uudistukset eivät toteutuneet yliopistojen konsistoreiden
vastustuksen takia, ja yliopistot säilyttivät
autonomiansa. (Urpilainen, 2001, 193.)
Merkantilismin aikakauden yritykset vaikuttaa yliopistoihin niiden ulkopuolelta olivat
merkki yliopistojen yhteiskunnallisen aseman muutoksesta. Valtioiden pyrkimys maksimoida luonnonvarojen hyödyntäminen ja
tarve kilpailuetuun maailmanmarkkinoilla
toivat uusia paineita yliopistoille. Kilpailuedun tuottaminen ja suoran hyödyn odottaminen tieteeltä leimaavat myös nykypäivän
keskusteluja yliopistoista. Keskeinen ero nykypäivään on, että merkantilismin aikakaudella yliopistojen autonomia oli niin vahva,
ettei yliopiston ollut pakko toteuttaa siltä
toivottuja muutoksia. Toisaalta yliopistojen
ulkopuoliset toimijat eivät enää sekaannu
yliopistojen sisäiseen rekrytointiin, eivätkä
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esimerkiksi professoreiden valinnat ole puoluepoliittisten kiistojen kohde.

2. 3 Venä jän VAlTA jA
SiViST YSYliopi STon
synt y
1800-luvulla yliopistot alkoivat saada muotoaan moderneina yliopistoina. Ruotsi hävisi vuonna 1809 Suomen sotana tunnetun
konfliktin Venäjän keisarikuntaa vastaan, ja
tämän seurauksena Suomen alueet siirtyivät
osaksi Venäjän keisarikuntaa. 1800-luvun
merkittävin ideologia oli nationalismi, ja kuten merkantilismi, tämä näkyi myös yliopistoissa. Suomen yliopistot näyttelivät merkittävää roolia suomalaisen kansallisaatteen
synnyssä (Kaakkuriniemi, 2012). Kieli ja oman
kulttuurin asema nähtiin kohtalonkysymyksinä suomalaiselle identiteetille, ja yliopistoissa
työskenneltiin näiden edistämiseksi.
Turun palo tuhosi vuonna 1827 Turun akatemian. Palon seurauksena Venäjä toteutti
aluepoliittisen liikkeen siirtämällä yliopiston Helsinkiin. Siirto ei sinällään ollut välttämätön, sillä yliopiston rakennukset eivät
vaurioituneet niin pahasti, etteikö niitä olisi
voinut korjata. (Välimaa, 2018, 153.) Tärkeä
motiivi yliopiston siirrolle Helsinkiin olikin
aluepolitiikka. Helsingin ajateltiin olevan
sekä maantieteellisesti että henkisesti kauempana Ruotsista. Tämä oli tärkeää Suomen
Venäjään integroitumisen kannalta. Helsingin yliopistosta tehtiin vielä Turun akatemiaakin autonomisempi laitos, eikä Suomen
itsenäistyminenkään 1917 mainittavasti vaikuttanut yliopistolaisten arkeen (Ainamo,
2012, 197). Uudelleen perustetun Helsingin
yliopiston perussääntöihin kirjattiin vuonna 1828 humboldtilaisen sivistysyliopiston
periaatteet (Tommila, 2001, 275.)

Vuonna 1819 Venäjän keisari antoi Helsingin
yliopistolle yksinoikeuden Suomen suurruhtinaskunnan virkamiesten kouluttamiseen
ja kaksinkertaisti yliopiston budjetin. Tällöin perustettiin myös stipendejä tukemaan
köyhiä yliopisto-opiskelijoita, eivätkä nämä
stipendit olleet enää riippuvaisia yliopistojen
maatilojen tuotoista. Kaikkineen rahaa alkoi
tulemaan Venäjältä enemmän kuin yliopistolla
oli koskaan ollut käytettävissään. Lopullisesti
yliopiston omista maatiloista sen taloudellisen
itsenäisyyden pohjana luovuttiin 1844, kun
veroläänitys vihdoin lakkautettiin. (Välimaa,
2018, 169.) Professorien palkka tuli kokonaisuudessaan valtiolta, ja heidän työsuhteensa
määriteltiin virkasuhteiksi, jollaisina ne pysyivätkin aina vuoteen 2005 asti.
Vuonna 1828 Helsingin yliopiston statuuttien
eli perustussäännösten ensimmäinen pykälä
kuului näin: ”Keisarillinen Aleksanterin yliopisto on perustettu edistämään Tieteiden
ja vapaiden Taiteiden kehitystä Suomessa, ja
sen ohessa kasvattamaan sen nuoriso Keisarin
ja Isänmaan palvelukseen.” Tämä pykälä toi
humboldtilaisen sivistysyliopiston tärkeäksi
osaksi yliopiston perusideaa. Yliopiston pyrkimyksenä oli tuottaa laaja-alaista ymmärrystä
maailmasta ja sivistää opiskelijoita tehden
heistä itsenäisiä toimijoita ja ajattelijoita, ei
vain kapea-alaisia tietyn alan ammattilaisia.
(Välimaa, 2018, 160.)
Yliopistolaitoksen merkitys Suomen kehitykselle autonomisesta provinssista kohti
suvereenia valtiota on kiistaton. Suomalaisuuden ajatukseen suuresti vaikuttaneet nimet, kuten Snellman, Runeberg, Lönnrot ja
Chydenius, tekivät kaikki uransa Helsingin
yliopistossa. Vaikka itse yliopisto olikin järjestelmällisesti konservatiivinen ja Venäjän
valtaan tukeutuva laitos, toimi se alustana ra-

dikaalien, fennomaanisten ja nationalististen
pyrkimysten kehittelylle ja levittämiselle. Tai
kuten Fredrik Chydenius sen ilmaisi: ”ei millään korkeakoululla koko avarassa maailmassa
ole ollut kansakunnalle – sellaista merkitystä
kuin Suomen (yliopistolla).” (Välimaa, 2018,
184.) Yliopistolla oli lähestulkoon yksinoikeus yleiseen mielipiteenmuodostukseen aina
siihen asti, kunnes lehdistö alkoi 1860-luvulla
vahvistua.
Venäjän vallan alla keisarilla ja imperiumilla
oli omia odotuksiaan yliopiston suunnasta,
joskaan ei kovin järjestelmällisesti organisoituja tai pitkäkestoisia. Tämä valtion ja yliopiston hiljalleen tarkentunut suhde onkin tämän
ajan tärkeintä perintöä, ja jatkuu edelleen.
(Välimaa, 2018, 218–221). Myös 1800-luvulla
Suomen yliopistoihin iskostunut sivistysyliopiston idea on edelleen monien akateemikkojen mielestä yliopiston paras malli, ja iso osa
yliopistoväestä vannoo edelleen sen periaatteiden nimeen. Käsittelen sivistysyliopiston
ideaa tarkemmin seuraavassa luvussa.
Yliopistojen hallinnon tasolla professorien
asema nousi Venäjän vallan aikana hyvin merkittäväksi. Helsingin yliopiston konsistori
koostui vain professoreista, ja heillä oli lopullinen valta ja oikeus määrittää yliopistonsa
suuntaa esimerkiksi rekrytoinnin suhteen,
kuten vaikkapa tapaus Snellmanista voidaan
huomata. Konsistori ei suostunut nimittämään häntä rehtoriksi vahvoista tieteellisistä näytöistään huolimatta, koska hänen
fennomaanisten mielipiteidensä ajateltiin
olevan poliittisesti liian arkaluontoisia. Tämä
professorien valta-asema, joka perustui Saksasta lainattuun oppituolijärjestelmään, jatkui
vahvassa muodossaan aina 2000-luvulle asti.
Heikommassa muodossa sen voidaan sanoa
jatkuvan vieläkin.
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2.4 i t sen ä i syyden a i k a
Suomi itsenäistyi Venäjästä 1917. Itsenäisyyden alkutaipale oli kivinen sisällissodan
vuoksi. Tästä selvinnyt Suomi modernisoitui
vauhdilla, ja agraari sääty-yhteiskunta sai
antaa tilaa modernille demokraattiselle, teollisuuteen pohjaavalle valtiolle. Tämä kehitys
loi nopeasti suuren tarpeen koulutukselle, ja
Suomeen perustettiin lyhyessä ajassa kaksi
uutta yliopistoa: Åbo Akademi 1919 ja Turun
yliopisto 1920.
1930-luvulla alettiin puhua ”ylioppilastulvasta”. Helsingin yliopiston opiskelijoitten määrä nousi vuosina 1919–1939 kolmikertaiseksi.
Tämä aiheutti osassa yliopiston henkilökuntaa
pienoista paniikkia – esimerkiksi silloinen
rehtori A. Tulenheimo kertoi pelkäävänsä ylioppilastulvan johtavan ”oppineen köyhälistön”
syntyyn. Opetusministeriö asetti vuonna 1934
ylioppilastulvan vastustuskomitean, joka kehotti yliopistoja lisäämään ammatillista koulutusta ja vähentämään ylioppilaiden määrää
– kumpaakaan näistä kehotuksista Helsingin
yliopisto ei lopulta ajanut läpi.
Myös opiskelijoitten sosiaalisten taustojen
monipuolistuminen herätti yliopistossa epäilyksiä. Ennen melkein poikkeuksetta hyväosaisille varattu yliopistokoulutus alkoi hiljalleen olla mahdollista myös vähävaraisille ja
alemmista yhteiskuntaluokista ponnistaville.
Välimaa esittää, että ensimmäinen Suomessa toteutettu opiskelijakarsinta Helsingin
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa
1933 olisi toteutettu lääketieteen eliitin halusta valita etuoikeutettuja opiskelijoita, ns.
”oikeaa ainesta” opintoihin (Välimaa, 2018,
238–240.) Tätä karsintaa voidaan pitää ensimmäisenä varsinaisena opiskelijavalintana, mikä on nykyään kaikkialla Suomessa
vallitseva käytäntö. Ennen vuotta 1933 kaikki
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halukkaat ja maksukykyiset opiskelijat pääsivät opiskelemaan haluamaansa alaa ilman
esteitä. Ainoa rajoittava tekijä oli maksukyky.
Yleensä vain rikkaiden perheiden lapsilla ja
harvoilla stipendin saaneilla oli varaa opiskella yliopistoissa.
Pelkoa sisällissodasta selvinneessä Suomessa herätti myös velaksi opiskelleiden työläisten mahdollisuus radikalisoitua, jolleivät he
pärjänneet työelämässä. Myöskään naisten
lisääntyneet maisteritutkinnot eivät miellyttäneet kaikkia. Opiskelijoiden karsinta sekä työväenluokasta tulevien opiskelijoiden ja naisten
karsaasti katsominen ovat kaikki merkkejä
Suomen itsenäisyyden alkutaipaleen ajan
yliopiston yhteiskunnallisesta funktiosta. Yliopisto toimi tuohon aikaan eliitin uudistajana,
paikkana, jossa tutustuttiin muihin yläluokan
edustajiin ja jonka tarjoama koulutus antoi
ihmisille pääsyn vähälukuisiin professioammatteihin. Työpaikan saaminen yliopistokoulutuksella oli varmaa. Näin yliopistokoulutus
tuotti sukupolvesta toiseen uudelleen eliitin
aseman. (Välimaa, 2018, 238–245.)
Samaa elitismiä voidaan havaita yliopistoissa
vieläkin. Osasta yliopistojen aloista valmistutaan professioammatteihin, ja osa näistä
professioista reguloi edelleen oppilaidensa
määrää voimakkaasti. Esimerkiksi lääketieteellisten alojen sisäänpääsymahdollisuudet
ovat edelleen huomattavasti pienemmät kuin
monella muulla alalla. Lääketieteellinen professio toimii oman kastinsa portinvartijana.
Yliopistokoulutus on tässä mielessä edelleen
jossain määrin eliitin puuhaa. Jos tarkastellaan yliopistoon päätyvien sosiaalista taustaa,
ovat ylemmät professiot sosiaalisena taustana edelleen hallitsevia erityisesti tietyillä
arvostetuilla aloilla (Mikkonen & Korhonen,
2018, 22.)

2.5 Toi Sen
mA Ai l mA n SodAn
jäl k ei n en a i k a

globaaleilla markkinoilla pärjäämiseen. Koulutukseen panostamisen ajateltiin jo 1960-luvulla tuovan voittoja pitkällä aikavälillä. (Välimaa, 2018, 266–269.)

”Ylioppilastulva” ei kuitenkaan pysähtynyt, ja
sen voidaan sanoa jatkuvan edelleen. Tätä yliopistojen opiskelijoiden määrän lisääntymistä
ja heidän sosiaalisten taustojensa monipuolistumista nimitetään massifikaatioksi. Massifikaatio alkoi Suomen yliopistoissa toden teolla
2. maailmansodan jälkeen. 1950-luvulla opiskelijoiden määrä nousi 15 000:sta 25 000:een,
ja 1960-luvulla opiskelijoita oli yliopistoissa
jo 61 000 (Välimaa, 2018, 306). Opiskelijoiden
määrä on tämän jälkeen lisääntynyt suhteellisen tasaisesti aina 2020-luvulle asti. Vuonna
2019 yliopistojen opiskelijamäärä oli 152 000
(OPM, 2020).

Korkeakoulutukseen satsattiin isoja summia
rahaa ja uusia yliopistoja syntyi 60-luvulla Suomeen kuin sieniä sateella: Jyväskylän
kasvatusopillisesta korkeakoulusta tuli yliopisto 1966. Samana vuonna myös Tampereen Yhteiskuntatieteellinen korkeakoulu
kohotettiin yliopistoksi. 1965 taas opetus alkoi Taideteollisessa korkeakoulussa. Vuonna
1969 sekä Joensuuhun että Lappeenrantaan
perustettiin korkeakoulut, ja sama tapahtui
Kuopiossa 1972.

Voimakas opiskelijoitten määrän lisääntyminen ajoi yliopistot nopeasti taloudelliseen
kriisiin, ja kaikki Suomen yliopistot joutuivat
pyytämään valtionavustusta toimintaansa
1950-luvulla. Tämä herätti valtion kehittämään suunnitelmallista koulutuspolitiikkaa
ensimmäistä kertaa. (Välimaa, 2018, 252–254.)
Yliopistoverkostoa oli laajennettava, ja tämä
alkoi Oulun yliopiston perustamisella 1958.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ”sivistys”
yliopiston muodossa levisi Etelä-Suomen
ulkopuolelle.
Korkeakoulupolitiikan suunnitelmallisuuden
kehittyminen kuvaakin tätä aikakautta.
Suunnitelmallisuudella pyrittiin välttämään
aluepoliittisten toimijoiden, kuten maakuntien, kaupunkien ja yhdistyksien tiedepoliittiset vaikutusyritykset oman korkeakoulun
saamiseksi alueelleen. Systemaattisesti toteutetun, suunnitelmallisen korkeakoulupolitiikan keskeinen tavoite oli vahvistaa Suomen
taloudellisia valmiuksia. Koulutuksen ajatellaan olevan edelleenkin Suomen ykkösvaltti

1984 sekä Kuopion että Joensuun oppilaitosten
status nostettiin yliopistoiksi, ja Lappeenrannassa tämä tapahtui 1999. Rovaniemelle
perustettiin 1979 Lapin korkeakoulu, jonka
status nostettiin yliopistoksi 1991. Myös Vaasa sai yliopistonsa 1991. Kuopion ja Joensuun
yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi vuonna 2010. Samana vuonna perustettiin
myös Aalto-yliopisto, joka oli Taideteollisen
korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun
fuusion tulos. 2013 Helsinkiin perustettiin Taideyliopisto. Viimeisin muutos yliopistokentällä on Tampereen yliopiston ja Tampereen
teknillisen yliopiston sulautuminen, jonka
nimeksi annettiin Tampereen yliopisto. Tämä
fuusio tapahtui 2019. On hyvin luultavaa, ettei
Suomeen tulla perustamaan uusia yliopistoja pitkälläkään aikavälillä. Tällä hetkellä korkeakoulusektorilla vaikuttaa olevan painetta
ennemminkin yliopistojen ja mahdollisesti
ammattikorkeakoulujen yhdistämiseen.
Sotien jälkeistä aikaa leimasivat edelleen jatkuva massifikaatio sekä yliopistojen voimakas
laajentuminen. Tämä oli olennainen osa hyvinvointivaltion kehitystä, ja monet näkevät
korkeakoulutuksen edelleen eräänä Suomen
tärkeimmistä voimavaroista. Toisaalta vuonna

13

2015 toteutetut leikkaukset yliopistojen rahoituksesta kertovat toista tarinaa. Kysymys
siitä, onko koulutus tuottava, pitkän aikavälin sijoitus vai lyhyen aikavälin kulu, roikkuu
edelleen ilmassa ratkaisemattomana. Joka
tapauksessa Suomi on luopunut tiedepolitiikassa yliopistojen laajentamiseen pyrkivästä ja niiden yleishyödyllisyyteen uskovasta
suunnitelmapolitiikasta. Tiedepolitiikassa on
siirrytty aikaan ilman yhtä toimintaa ohjaavaa periaatetta.

2.6 Yl i op iSTolA i TokSen h iSToR i A n
ker rok set
Mitä tästä historiasta voidaan ammentaa nykypäivään? Ensinnäkin voidaan huomata, että
moni yliopistoa koskeva asia toistaa itseään
historian saatossa. Vaikka säädyt eivät enää
ole yhteiskunnallinen toimija eikä kuningas
mahtikäskyillään aseta enää koulutuskomissioita tutkimaan yliopistojen tehostamisen
mahdollisuutta, yliopistoihin pyritään vaikuttamaan niiden ulkopuolelta edelleen ja usein
samantapaisesti kuin aiemmin. Poliittinen
valta on nähnyt Suomen yliopistot monesti
tehottomina, norsunluuntorneissaan majailevien akateemikkojen tyyssijoina. Näin ollen
yliopistojen toimintaa on pyritty tehostamaan läpi aikojen. Yliopistojen tehokkuutta,
tutkimuksen ja opetuksen sisältöä koskevat
vaatimukset eivät ole uusi asia, vaan niitä on
esitetty jo vuosisatoja. Ilmiö on kuitenkin
voimistunut viime vuosikymmeninä. Tarkastelen nykypäivän tutkimusta ja opetusta
koskevia vaatimuksia yritysyliopistoa käsittelevässä luvussa.
Yliopistopolitiikka on aina ollut myös aluepolitiikkaa. Yliopistot olivat jo Ruotsin vallan
aikaan sekä tärkeitä aluepoliittisia pelinappuloita että alueellisen kehityksen moottoreita.
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Samoja näkökulmia toistetaan myös nykypäivän keskusteluissa. Aluepoliittinen näkökulma on erityisen korostunut puhuttaessa niin
sanottujen periferia-alueiden yliopistoista,
kuten Itä-Suomen yliopistosta. Näiden alueiden yliopistoja koskevissa keskusteluissa
yliopistojen positiivinen vaikutus alueen kehitykselle nähdään itsestäänselvyytenä, eikä
suinkaan syyttä.
Yliopistot vetävät alueilleen paljon opiskelijoita, joista moni jää myös valmistuttuaan
alueelle töihin. Korkeakoulutetun väestön
ajatellaan yleisesti takaavan alueen positiivisen kehityksen ja kasvun. Tämä näkökulma
on viime aikoina vaimentunut valtakunnallisella ja korkeakoulutuksen suunnasta päättävillä tasoilla, muttei niillä alueilla, joille
yliopistot merkitsevät paljon. Kun 1960-luvulla asetettu korkeakoulupolitiikan kehityslaki lakkautettiin Sipilän hallituksen aikana, alkoi ajattelumalli yliopistoista Suomen
taloudelle välttämättöminä vetureina myös
muuttaa muotoaan. Yliopistoverkostoa ei
enää pyritä levittämään suunnitelmallisesti
ympäri Suomea, vaan yliopistokenttä kohtaa
näinä päivinä ennemmin kritiikkiä liiallisesta laajuudestaan. Tämän kritiikin tuloksena
yliopistoja on viimeisen kymmenen vuoden
aikana pyritty yhdistelemään. On perusteltua
väittää, ettei yliopistoja ja tiedepolitiikkaa ohjaa enää suunnitelmallisuus vaan suorastaan
itseisarvoiseksi noussut kokeellisuus, jonka
uhreiksi ovat päätyneet niin aluepoliittinen
kuin perinteinen kansantaloudellinen näkökulma. Pitkäjänteisyys on pitkälti kadonnut
yliopistojen tiedepoliittisesta ohjauksesta.
Toinen nykypäivänä jatkuva kamppailu koskee yliopistojen taloudellista ja hallinnollista
autonomiaa, jotka myös kytkeytyvät toisiinsa.
Ruotsin vallan aikaan Turun akatemialla oli
itsenäinen veronkanto-oikeus, joka tuotti sille taloudellisen itsenäisyyden taaten samalla
sen hallinnollisen itsenäisyyden. Jo Ruotsin

vallan aikana esimerkiksi kuninkaan asettama koulutuskomissio pyrki aikansa johtavan
talousopin merkantilismin oppien mukaisesti
ohjailemaan yliopistoissa tehtävää tiedettä ja
puuttui niiden itsehallintoon. Turun akatemia kuitenkin torjui komission selvitystyön
tuloksien suoran soveltamisen yliopistoihin.
On helppo kuvitella, että jo tuohon aikaan sitä
pidettiin suurena torjuntavoittona, ja koulutuskomissio joutui kiroamaan yliopistoihmisten
muutosvastaisuutta.
Venäjän vallan alaisuudessa valtio alkoi rahoittaa autonomisen Suomen yliopistoja,
jolloin niiden täytyi alkaa suhtautua varovaisesti politiikkaan. Tämä näkyi varovaisuutena
nimityksien suhteen. Vaikka Venäjän vallan
aikaiseen itsesensuuriin ei olekaan enää tarvetta, yliopistot joutuvat luovimaan perusajatukseltaan samanlaisessa ristiaallokossa
ulkoapäin tulevan valtionohjauksen ja sisäisen
autonomiapyrkimyksen välillä. Esimerkiksi
merkantilismin vaatimukset tehokkuudesta
ovat melko suoraan verrattavissa meidän aikamme johtavan talousopin, uusliberalismin
vaatimuksiin. Uusliberalistinen politiikka
vaatii merkantilismin tapaan yliopistoilta
hyötyä ja tehokkuutta, joskin vaatimukset
ovat sisällöiltään hyvin erilaisia.

Siirryttäessä yliopistojen makrotasosta mikrotasolle, voidaan huomata, että myös yksittäisiä tutkijoita koskettavat samat ongelmat
vuosisadasta toiseen. Esimerkiksi J. V. Snellmanin kirjeenvaihto sisältää runsaasti kirjeitä,
joissa hän tuskailee mahdollista professoriksi
valintaansa:
”Asianlaita on yksinkertaisesti seuraava.
Minä olen ensimmäisellä ehdokassijalla Helsingin yliopiston filosofian professorivirkaan.
… On kuitenkin liikkunut huhuja, että minut
on muka nimitetty. Posti postilta olen odottanut ratkaisua.” - Snellmanin kirje B.E.
Malmströmille, 27.2.1849
Rekrytoinnin ja uralla etenemisen lisäksi yksittäiset tutkijat kamppailevat edelleen jatkuvasti rahoituksen kanssa. Vaikka rahoitus on
nykyään yleisempää kuin koskaan aikaisemmin, on myös sitä halajavia tutkijoita enemmän. Ainut ero menneiden aikojen tutkijoiden
ja nykypäivän välillä on se, ettei rahoitushakemuksia tarvitse enää aloittaa kuten Snellman aikoinaan: ”Kunnian arvoisa korkea herra
kreivi, lähestyn teitä…”
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3

Sivistysyliopisto

Wilhelm von Humboldt (1767–1835), toteutti Berliinin yliopiston perustamisen vuonna
1810 ollessaan Preussin sisäministeri. Berliinin yliopisto perustettiin tilanteessa, jossa
Preussin ainut merkittävä yliopisto, Hallen
yliopisto oli tuhoutunut Napoleonin sodissa,
ja Preussi itse näytti pieneltä ja epävarmalta
muiden Euroopan mahtien rinnalla (Tommila, 2001, 290). Berliinin yliopiston poliittinen
tarkoitus oli vahvistaa Preussin valtakuntaa
kouluttamalla väestöä ja valamalla heihin uskoa Preussin valtioprojektiin (Ahonen, 2012,
80). Berliinin yliopiston pohjalla olleet ideat
toimivat innoituksena myös suomalaisille yliopistoille, jotka tekivät humboldtilaisuuden
omaksuessaan valtavan harppauksen kohti
modernia tiedeyliopistoa. Tästä on pitkälti
kiittäminen Suomen yliopistojen mahtihahmoa J. V. Snellmania, joka kävi Berliinissä
ottamassa oppia saksalaisten yliopistonäkemyksistä.
Snellman sai suuren määrän vaikutteita
Humboldtin yliopistoa koskevista ajatuksista
(Kaakkuriniemi, 2012, 109). Nämä vaikutteet
ovat nähtävissä myös Snellmanin pitämässä,
aikanaan kontroversiaalissa luentosarjassa
akateemisesta vapaudesta (Om det akademiska
studium). Luentosarja julkaistiin myöhemmin
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myös kirjana. Snellman näki yliopiston tehtäväksi olla sivistävä tieteen suojelija. Snellmanin mukaan hänen aikansa yliopiston arkipäiväinen todellisuus oli lähinnä masentavaa
läksynlukua, ja tämän seurauksena opittu tieto katoaisi opiskelijan päästä kahden viikon
kuluttua valmistumisesta. Snellman syytti
siis aikansa yliopistoja liiasta koulumaisuudesta. Hänen mukaansa yliopiston todellinen
tarkoitus oli tarjota tutkimukseen perustuva
vakaumus. Tämä oli saavutettavissa opiskelijan oppiessa yhdistämään oppikirjatiedon
tarjoaman perinteen itsenäiseen ajatteluun.
Näin oppija alkaa nähdä itsensä osana opiskelemaansa alaa ja ymmärtää tuon alan yhteyden omaan kulttuuriinsa. (Snellman, 1840;
Kivistö & Pihlström 2018, 19–41.)
Berliinin humboldtilaisen yliopiston perustaminen pohjasi ”runsaalle tieteenfilosofiselle ja
hallinnolliselle pohdiskelulle” (Kaakkuriniemi,
2012, 109). Sivistysyliopiston ideassa keskeisiä
näkökulmia on kaksi: millaiseksi valtion ja
yliopiston suhteen tulisi muodostua, ja millaista opetusta yliopiston tulee tarjota todella
sivistääkseen opiskelijoitaan. Uskon, että tätä
sivistysyliopiston idean pohdiskelua on hyödyllistä ymmärtää tänäkin päivänä.

Humboldtilaisen sivistysyliopiston mallin
ydin löytyy tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä. Kaiken yliopistoissa annettavan
opetuksen tulee pohjata asiasta tehtyyn tutkimukseen. Jotta yliopisto-opettaja voi pätevästi antaa opetusta, on hänen täytynyt perehtyä opettamaansa asiaan myös tutkimuksen
kautta. Vaikka sivistysyliopisto kantaakin
Humboldtin nimeä, ei hän päätynyt käsitykseensä yliopiston tehtävästä yksin. Keskeisiä sivistysyliopiston idean kehittelijöitä
Humboldtin ohella olivat Friedrich Schleiermacher (1786–1834) ja Johan Gottlieb Fichte
(1762–1814). Sivistysyliopiston idean juuret
ovat syvällä saksalaisen idealismin filosofisessa perinteessä. Saksalainen idealismi olettaa maailman olevan rationaalinen kokonaisuus, joka on mahdollista oppia tuntemaan
läpikotaisin. Maailma kokonaisuutena hahmotetaan tällöin systeemiksi, jonka kuvaaminen ja avaaminen järjen avulla on kaiken
tieteen tehtävä. Idea maailmasta rationaalisena kokonaisuutena, joka on tavoitettavissa
ajattelun ja opiskelun kautta, on nähtävissä niin Humboldtin, Schleiermacherin kuin
Fichtenkin esittämissä yliopistomalleissa.
He kaikki olettavat yliopiston opiskelijoiden
ja henkilökunnan muodostavan yhdessä kokonaisuuden. Yliopisto luo oman yhteisönsä,
johon kasvaminen on opiskelijan tehtävä, ja
siihen johdattaminen opettajan. Käsittelen
seuraavaksi lyhyesti heidän näkemyksiensä
eroja ja yhtäläisyyksiä.
Fichten mielestä yliopistojen tulee opettaa
ennen kaikkea ymmärrystä, jolla hän tarkoittaa asioitten syvällisempää tietämistä. Se on
vastatermi mekanistiselle käsittämiselle, joka
on yksinomaan ulkoa oppimista ja ”sokean
luonnon” käsittämistä. Ymmärrys voidaan
Fichten mukaan saavuttaa vain silloin, kun
oppija on itse tullut johtopäätöksiinsä. Kyse
on siis prosessista, jota ei voida saavuttaa
vain kirjoja lukemalla, vaan ainoastaan asioita itse ajattelemalla. Ymmärrys ja siihen

liittyvä järjen käyttö kohottavat tietoisuuden
tasoa, ja tätä kautta antavat ihmiselle mahdollisuuden järkeillä luonnon ja maailman
järjestystä. Oppimisen taidon kehittyessä
nälkä kasvaa syödessä, ja ihminen alkaa saavuttamansa sivistyksen avulla omaehtoisesti
laajentaa tietämystään asioista. Yliopistoissa
tulisi Fichten mukaan kysyä kysymyksiä, joihin ei vielä tiedetä vastauksia. Lähtemällä tällaiselle tiedon tutkimusretkelle sekä opettajat
että opiskelijat kehittävät itseään. Yliopisto
näyttäytyy Fichtelle tieteellisen järjenkäytön
kouluna. Näin ymmärrettynä sivistys voidaan
määritellä kyvyksi käyttää järkeä itsenäisesti.
(Kaakkuriniemi, 2012, 103–104.)
Opettajalle jää Fichten mukaan siis kaksi tehtävää: ensinnäkin hän mahdollistaa oppimisprosessin synnyn pitämällä luentoja ja jakamalla oppimateriaalia. Toisekseen opettaja
narratisoi oppimisprosessia sekä antamalla
palautetta opintosuorituksista että opastamalla yleiseen toimintakulttuuriin. (Readings,
1999, 67.) Tätä sivistyksen tielle johdattamista
kuvastaa hyvin erään lehtorin tarjoama opastus minulle ja opiskelijakollegoilleni ensimmäisenä opiskeluvuonnani: ”Te opiskelijat
olette meidän nuorempia kollegoitamme”.
Schleiermacher taas käsitti yliopiston omaperäisenä laitoksena, joka poikkeaa niin koulusta
kuin puhtaasti tutkimuksellisesta akatemiasta. Koulu keskittyy valmiin tiedon kaatamiseen oppilaidensa päähän. Koulujen tehtävä
ei ole pohtia tiedon itsensä olemusta – toisin
sanoen ne eivät ole aidosti tieteellisiä. Akatemia taas vaatii keksimistä ja näkemystä, ja
sen puhtain tehtävä on tieteen itsensä edistäminen. Tieteellinen tekeminen on Schleiermacherin mielestä määriteltävissä empiirisen
tiedon taakse menevien tieteellisten periaatteiden ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi.
Näitä periaatteita hyödyntämällä ihminen
voi nähdä maailman kokonaisuutena. Muun
maallisen elämän keskittyessä tuottamiseen ja
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materiaan, tieteellinen elämä voi keskittyä uuden tiedon synnyttämiseen. Vain oppiminen
ratkaisee, ei tuottaminen. Tällaisen ajattelun
omaksuva, yliopistoon tuleva nuori kasvaa tieteen piiriin. Tämä kasvatuksellinen prosessi
tekee yliopistosta omaperäisen instituution. (Kaakkuriniemi, 2012, 110–112.) Schleiermacherin mukaan yliopisto tulisi ulkoisesti
järjestää muistuttamaan filosofian laitoksia.
Koska filosofia oli hänen mukaansa oppiaine,
joka kykeni yhdistämään kaiken tieteellisen
tiedon järjelliseksi kokonaisuudeksi, ja tämän yhdistämisen olevan yliopiston tärkein
tehtävä, oli filosofian näyteltävä tärkeintä
roolia yliopistoissa. Schleiermacherin mukaan filosofian harjoittaminen on ainut tapa
reflektoida tietoa itseään, ja vain filosofisesti
tietoon orientoitunut tieteilijä saattoi kasvaa
todelliseksi tieteilijäksi. Tämä reflektio antaa
Schleiermacherin mukaan kaikelle tiedolle
orgaanisen olemuksen tai elävyyden. (Readings, 1999, 66.)
Schleiermacher uskoi, että voidakseen kasvattaa nuorista yksilöllisiä ja vapaita ajattelijoita,
tuli yliopiston olla itsekin mahdollisimman
vapaa. Tämän vapauden tuli hänen mukaansa
näkyä yksilöille vapautena päästä yliopistoopintoihin sosiaalisesta taustasta riippumatta, ja yliopistoinstituutiolle mahdollisimman
suurena vapautena hallinnoida toimintaansa
autonomisesti ja demokraattisesti. Ranskan
vallankumouksesta ja demokratiakehityksestä
inspiroituneena Schleiermacher uskoi, että
kaikkien kansalaisten tulisi osallistua yhteiseen hallinnolliseen työhön (Oppy & Trakakis,
2013) eikä yliopisto yhteisönä ollut tähän poikkeus. Schleiermacherin ajatukset yliopiston
autonomiasta ja suhteesta valtioon vaikuttivat
suuresti Humboldtiin, mutta Schleiermacherin vaatimukset yliopistojen demokratisoinnista eivät herättäneet samanlaista vastakaikua hänen aikalaisissaan. (Standford, 2017.)
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Humboldtin pohdintojen luonne poikkeaa Fichten ja Schleiermacherin ajatuksista
käytännönläheisyytensä vuoksi. Humboldt
keskittyi pohdinnoissaan ennen kaikkea valtion ja yliopiston suhteeseen. Humboldt näki
Schleiermacherin käsityksen subjektiivisen
kasvamisen prosessista tärkeäksi, mutta
yliopistojen päätehtävänä tulisi kuitenkin
olla itse tiede. Humboldtin mukaan tämä
johdattaa meidät tieteen ”puhtaan idean”
äärelle. Tätä määrittelee Humboldtin mukaan
”yksinäisyys ja vapaus”. Pakko, edes keisarilta
tuleva, ei kuulu yliopiston olemukseen, ja
hänen mukaansa yliopistojen tulee olla täysin
vapaita valtion kaikista vaikutusyrityksistä.
Humboldtin kaavailemassa mallissa valtion
tehtäväksi yliopistojen suhteen jää vain
passiivisen rahoittajan rooli, sillä mikä tahansa
sen harjoittama sekaantuminen aiheuttaa vain
harmia tieteelliselle toiminnalle. Humboldtille
valtion ja yliopiston suhde on yksisuuntainen:
valtio rahoittaa, ja yliopisto tekee tiedettä.
Humboldtin pohdinnat yliopistojen ja valtion
suhteesta voi tiivistää kolmeen teesiin:
- Valtion velvollisuuksiin kuuluu ulkoisten
muotojen ja välineiden tarjoaminen tieteen
harjoittamiselle. Toisin sanoen valtion täytyy
huolehtia yliopistojen toiminnan mahdollistavasta infrastruktuurista ja rahoituksesta.
- Valtion täytyy myös ymmärtää, että se operoi eri tasolla kuin yliopisto. Yliopistojen harjoittama tiede oli Humboldtin mukaan ”korkeamman ja henkisemmän todellisuuden”
piirissä. Jos valtio yrittää määrätä yliopistoille vieraita ”ulkoisia muotoja ja välineitä”,
on vaarana vetää ”henkistä ja korkeampaa
aineelliseen ja alempaan todellisuuteen”.
- Koska Humboldt näki omien vaatimustensa hankaluuden, lisäsi hän vielä kolmannen
vaatimuksen valtiolle. Valtion olisi ”sitä suuremmalla syyllä pidettävä silmällä sisäistä
olemusta, jotta se voisi hyvittää sen, mitä se

itse, jopa ilman omaa syytään on turmellut
tai estänyt.” Tämä on luettavissa niin, että
Humboldt ymmärsi itsekin, ettei valtion ja
yliopistojen suhde pysyisi millään niin puhtaana kuin hän haaveili. Näin ollen valtion
tulisi jatkuvasti reflektoida omaa toimintaansa suhteessa yliopistoihin ja hyvittää
se, minkä se on pilannut. (Kaakkuriniemi,
2012, 112).
Humboldtilaisen sivistysyliopiston ideaalin mukaan yliopiston tulee pysyä mahdollisimman erillisenä valtiosta ja muusta yhteiskunnasta. Vain sivistysyliopisto itse voi
tieteilijöiden yhteisön kollegiaalisella tavoitteenasettamisella määritellä omat tehtävänsä ja vastuunsa, eikä siltä tulisi, nykypäivän
termistöä käyttäen, vaatia koulutuskiintiöitä,
innovaatioita tai muutakaan vastaavaa. Sivistysyliopiston perinne näkyi myös yliopistojen
juhlapuheissa vielä 2000-luvun alussa, jolloin
esimerkiksi Helsingin yliopiston tuolloinen
rehtori Kari Raivio totesi yliopistojen tehtävän olevan ”pysyä paikoillaan, kun valtionpoliitikot muuttavat mieltään edestakaisin”.
(Ainamo, 2012, 195.)
Historiallisesti sivistysyliopisto kehittyi Napoleonin sotien jälkeisessä yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Tuon ajan Eurooppa
tärisi pelosta vallankumouksien mahdollisuuden edessä. Jos sellainen toteutui aikansa suurvallassa Ranskassa, niin miksei myös
muuallakin? Preussin omaksuman sivistysyliopiston mallin tarkoitus oli luoda tieteelle ja
järjen käytölle vakaa ympäristö, joka palvelisi
valtiota minimoiden sen haastamisen. (Readings, 1999, 64.) Tämä ajatus sopi hyvin myös
Venäjälle, jonka suurruhtinaskunta Suomi oli
sivistysyliopiston idean tänne rantautuessa.
Sivistysyliopiston idea näkee yliopistolaitoksen itseisarvona (Kaakkuriniemi, 2012,
79). Itseisarvona sen tulee toimia vain tieteen ja sivistyksen itsensä vuoksi, eikä sen

tule olla palveluja tai talouselämän palvelukseen hyötyä tuottava laitos. Onkin helppo
nähdä, miksi monet sekä yliopistojen henkilöstöstä että opiskelijoista kokevat sivistysyliopiston edelleen omaksi taisteluhuudokseen (kts. Kivistö & Pihlström, 2018).
Kun valtio ja elinkeinoelämä pyrkivät entistä enemmän ohjaamaan yliopistoja, näyttää
sivistysyliopiston idea retorisesti oivalta
tämän vastustukseen. Sivistysyliopiston
filosofinen ja pedagoginen sisältö on myös
innostava. Sivistysyliopiston ideaan kuuluu
vahva usko niin yliopistoinstituution kuin
sen sisällä toimivien ihmisten autonomiaan
ja tieteellisen, kriittisen asenteen tärkeyteen.
Samalla sivistysyliopisto korostaa oppimisen
sekä sivistyksen tärkeyttä. Professorien
edustaman akateemisen tradition menneisyys
ja tulevaisuutta edustavat opiskelijat lyövät
sivistysyliopistossa kätensä yhteen vieden
kulttuuria yhdessä eteenpäin.
Maailma on kuitenkin muuttunut Napoleonin ajoista, eikä sivistysyliopistonkaan idea
nykypäivänä voi tarkoittaa samaa kuin kaksisataa vuotta sitten. On myös kyseenalaista,
toteutuiko sivistysyliopisto koskaan Humboldtin kaavailemassa muodossa. Vaikka sivistysyliopisto kantaakin Humboldtin nimeä,
todellisuudessa yliopistot ajautuivat nopeasti
Fichten kaavailemaan suuntaan, jossa niiden
tärkein tehtävä oli palvella valtiota kouluttamalla virkamiehiä (Readings, 1999, 68). Yleisesti sivistysyliopiston mallina pidetyn Berliinin yliopiston menestys pohjasi siihen, että
se toimi tieteellisesti täysin Humboldtin ajatuksia vastaan. Sen sijaan, että opiskelijoille
olisi tarjottu edellä käsiteltyjen ajattelijoiden
kaavailemaa filosofista kokonaiskuvaa tieteestä, alkoivat tieteet Berliinin yliopistossa
eriytyä voimakkaasti ja nopeasti.
Sivistysyliopiston suhde valtioon on nykypäivän perspektiivistä ongelmallinen. Vaikka
Humboldtin kaavailema valtiosta irrallisuu-
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della saavutettava todellinen autonomia saattaa kuulostaa akateemikolle houkuttelevalta,
ei yliopisto voinut olla Humboldtinkaan mukaan täydellisen irrallinen valtiosta. Yliopisto
palvelisi hänen mukaansa valtiota sivistysprojektinsa (Bildung) kautta. Bildungin ydin
oli tarjota opiskelijalle valmiudet itsenäiseen
tiedon käsittelyyn, jotka saavutettuaan hänestä tuli esimerkillinen kansalainen (tai virkamies) Preussin valtion palvelukseen. Ongelma
tämän kaltaisessa Bildungin ideassa on sen
kapeus: sivistysyliopiston sivistysprojekti on
mahdollinen vain pienelle määrälle väestöä.
Yliopistojen massifikaatio on tehnyt tästä
vanhakantaisesta sivistysprojektista mielettömän. On esimerkiksi lähestulkoon mahdotonta kuvitella yliopistojen kieltäytyvän lisäopiskelijoista omaan autonomiaansa ja ”puhtaan
tieteen tekemiseen” vedoten. Massifikaatio on
olennainen osa yliopistojen yhteiskunnallista
funktiota – korkeakoulutuksen tarjoaminen
kaikille siihen kykeneville on demokraattisen
ja avoimen yhteiskunnan elinehto.
Sivistysyliopiston ja sivistysprojektin valtiosuhteessa on myös toinen ongelma: sivistäessään ja kouluttaessaan ihmisiä järjenkäyttöön
sivistysprojektin tavoitteena on opiskelijoiden niin sanottu ”aito subjektiivisuus”. Toisin sanoen yliopiston tehtäväksi nähtiin rakentaa ihmisiä, jotka kykenevät kulttuuriin.
1800-luvun Preussi, jossa sivistysyliopiston
idea sai alkunsa, tarvitsi kovasti kulttuuria,
joka auttaisi sitä löytämään oman tulevaisuutensa. Tilanne 1800-luvun Suomessa oli
hyvin samankaltainen. Kun Suomea alettiin
ajatella omana alueenaan ja suomalaisia omana kansanaan, tarvittiin omaa kulttuuria, ja
sivistysyliopisto kytkeytyi Preussin tapaan
Suomessakin voimakkaasti maahan ja kansaan. Kytkeytyessään maahan ja kansaan sivistysyliopisto toimii tällöin ”valtion ajattelun
suojelijana” (Readings, 1999, 69). Sivistysyliopisto ajatuksena liittyi näin olennaisesti
kansallisvaltioprojektiin.
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Suomessa sivistysyliopiston merkitys kansallisvaltioprojektille näkyi kaikkein voimakkaimmin Snellmanin ajatuksissa. Koko
Snellmanin uran keskeisimmäksi tavoitteeksi
voidaan retrospektiivisesti esittää Suomessa
kyteneen kansallisaatteen liekiksi herättämistä. Tämä saavutettaisiin Snellmanin mukaan
perinteisiä perhearvoja ja kansan siveellisyyttä
vaalimalla. Pitkälti oppi-isäänsä G.W. Hegeliä mukaillen Snellman ajatteli miehen ensin
kasvavan perheessään, ja myöhemmin osallistuvan kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän ja politiikan areenoille. Naisten tuli pysyä
perheenäitien roolissa kasvattajina, siskoina
ja vaimoina tukemassa miehiä. Snellmanin
mukaan Suomen kansa oli jakautunut kahtia:
toinen puoli yritti itsenäisesti etsiä Raamatun
oppeja, koska rappiolliset papit eivät niitä tarjonneet, toinen puoli taas kulutti aikansa kiillotellen ritarinmerkkejään ja illalliskutsujen
pukuja miettien (Snellman, 1931, 135). Tämä
kansan rappio voitaisiin voittaa sivistyksellä,
jonka rakentamisessa yliopistolla olisi avainasema. Sivistys kykenisi Snellmanin mukaan
poistamaan sekä Suomen kansan korruptoineen kahtiajaon että herättämään yhtenäisen kansallishengen, toisin sanoen idean
yhtenäisestä Suomesta. Tämä kansallishenki
oli Snellmanille tärkein historiaa liikuttava
periaate (Tommila, 2001, 377). Alkuperäisen
sivistysyliopiston tehtävä kansallishengen
muodostajana voidaan nähdä sekä sen tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi saavutukseksi
että sen toiminnan legitimoijaksi.
Myöhemmin 1900-luvulla sivistysyliopiston
synnyinmaassa Saksassa ajatukset kansan,
valtion ja kulttuurin yhteydestä päätyivät todella synkkään paikkaan, kuten jokainen historiansa tunteva tietää. Bill Readings esittää
kirjassaan University in Ruins, että viimeisen
sivistysyliopistolle uskollisen, kansallisen
kulttuurin ja yliopiston yhdistävän juhlapuheen piti saksalaisfilosofi Martin Heidegger
astuessaan Freiburgin yliopiston rehtoriksi

1933. Heideggerin mukaan yliopistoinstituutio tuli kammeta takaisin ekonomisen teknologian vallalta valtion poliittisen tahdon
välineeksi, jolloin se kykenisi taas antamaan
suunnan etnisesti määritetyn kansan kohtalolle (Readings, 1999, 51). Sivistysyliopiston
todellisuus kulttuuria edistävänä laitoksena
oli vuosisatojen läpi kiinnittynyt etnisyyteen
Fichten ajatuksia seuraillen, ja Humboldtin
puhdasta tiedettä korostanut näkemys sivistysyliopistosta jäi paitsioon.
Kulttuurin ja etnisen kansan yhteyden korostaminen on vanhakantaisen sivistysyliopiston
kääntöpuoli. Kansallisvaltioiden menettäessä
merkitystään yliopistojen rooli on muuttunut valtavasti 1800-luvulta. Sivistysyliopiston perinteisessä muodossaan voidaan sanoa
kokeneen kuoliniskun toisen maailmansodan
jälkeen yliopistojen opiskelijamäärien käännyttyä valtavaan nousuun sekä maailmalla että
Suomessa. Alkuperäinen Bildung koski lähinnä aikansa tulevaa virkamieseliittiä, mutta
massifikaation seurauksena yliopistot avautuivat heterogeenistyvälle joukolle ihmisiä.
Kansallisvaltion, kansallisen kulttuurin ja kansallisen identiteetin merkitys ei globaalissa
maailmassa enää ole yhtä suuri kuin aiemmin,
eikä yliopiston legitimiteetti voi enää perustua
niille. Vaikka yliopistojen merkitys suomalaisen kulttuurin kehittäjinä ja ylläpitäjinä on
edelleen valtava, on yliopistojen toiminnan
kenttä laajentunut kansallisvaltiosta globaaliin
maailmaan. Esimerkiksi yhteiskuntatieteet
kohdistavat katseensa koko ajan enemmän
kansainvälisiin aiheisiin. Maailman muuttuessa myös tiede muuttuu: uusina tieteenaloina postkolonialismi ja sukupuolentutkimus
ovat suoria vastauksia perinteisen kansallisen
identiteetin riittämättömyyteen. Tästä samaisesta syystä ne ovat useissa konservatiivisen
käänteen kokeneissa maissa, kuten vaikkapa
Unkarissa, paikallisten poliittisten voimien
tulilinjalla. Postkolonialismin ja sukupuo-

lentutkimuksen pelkkä olemassaolo kertoo
kansallisvaltiollisen identiteetin hiipumisesta, ja näiden tieteenalojen vastustaminen tätä
kehitystä vastaan pyristelystä.
Väitän, ettei etninen nationalismi ole yliopistojen intresseissä tätä nykyä, eikä vanhakantaisesti ymmärretty sivistysyliopisto voi enää
yksin toimia yliopistojen legitimisoivana periaatteena. Sivistysyliopistosta onkin pitkälti luovuttu retorisella tasolla. Puhuttaessa
sivistysyliopistosta siihen liitetään nykyään
jonkinlainen etuliite: Ilkka Niiniluoto puhuu
”dynaamisesta sivistysyliopistosta” (Niiniluoto, 2011) ja Jyväskylän yliopisto luonnehtii
itseään strategiassaan ”vaikuttavaksi sivistysyliopistoksi” (Jyväskylän yliopisto, 2020).
Yliopistojen toiminnan monipuolistuminen,
laajentuminen ja niille osoitetut uudet vaatimukset ovat tehneet perinteisestä sivistysyliopiston ideasta mahdottoman toteuttaa.
Vaikka sivistysyliopiston idea saattaa vaikuttaa kriittisen tarkastelun jälkeen vanhentuneelta, voidaan sen sitkeän ja itsepintaisen
käytön nykypäivänä katsoa paljastavan muutamia tärkeitä seikkoja yliopistoista. Ensinnäkin yliopistot ovat valtavan konservatiivisia.
Sivistysyliopistoa voisi ajatella samalla tavalla
akatemian ulkopuolella huvitusta aiheuttavaksi seikaksi kuin tohtoreiden miekat ja silinterihatut. Tällöin sivistysyliopiston nähtäisiin
toimivan lähinnä tyhjänä muistelona, promootiokulkueiden kaltaisena turhakkeena,
josta jaksetaan joka tapauksessa olla ylpeitä.
Sivistysyliopiston idea tarjoaisi näin muiston
ajasta, jolloin yliopistoilla oli selkeä tehtävä,
jota saatiin toteuttaa ilman ulkopuolelta tulevia liiallisia paineita.
Toisaalta sivistysyliopisto voidaan nähdä aidosti tärkeäksi historialliseksi kerrokseksi
yliopistojen toiminnassa. Sivistysprojekti,
jossa opiskelijoista kasvatetaan itsenäiseen
ja kriittiseen järjenkäyttöön kykeneviä kan-
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salaisia, nähdään yliopistoissa edelleen kannatettavaksi ja jaloksi pyrkimykseksi. Tieteelliseen yhteisöön sisään kasvaminen on
edelleen ensiarvoisen tärkeä osa mitä tahansa
yliopistokoulutusta. Tätä perinteistä käsitystä on viime aikoina haastanut monitieteisen
koulutuksen ja käytäntöön suuntautuvien
opintojen lisääntyminen. Käytäntöä painottavat opinnot on perinteisesti nähty uhkana
”puhtaan tieteelliselle” koulutukselle. Tieteelliseen ajatteluun kasvattaminen säilyy
silti tärkeänä tavoitteena, ja sivistysyliopisto
toimii edelleen muistutuksena tämän lähtökohdan tärkeydestä.
Kolmas näkökulma sivistysyliopistoon voidaan
löytää sen tarjoamasta vastavoimasta nykypäivän yritysmäisemmäksi muuttuvalle yliopistolle. Sivistysyliopistoon kuuluu olennaisesti
tieteen itseisarvon tunnustaminen. Tiedettä
tehdään vain ja ainoastaan sen itsensä vuoksi,
ei esimerkiksi siitä saatavien taloudellisten
hyötyjen vuoksi. Käytännöllisten sovellusten
ja tieteen tekoon nykyään olennaisesti liittyvän kilpailullisuuden korostuessa tieteen itseisarvoa ei tunnusteta enää samalla tavalla
kuin ennen. Myös sivistysyliopiston ideaan
kuuluva vahva hallinnollinen autonomia herättää akateemikoissa kaipuuta. Humboldtin
kaavailemassa sivistysyliopistossa yliopisto
sai itse, joskin vain professoreiden johdolla, päättää omasta suunnastaan. Yliopiston
hallinnollinen autonomia lähenee sivistysyliopiston ideassa suvereenia niin, että sen
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kuvailemaa yliopistoa voitaisiin kutsua valtioksi valtion sisällä.
Sivistysyliopistoon kuuluu olennaisesti myös
asiantuntijuuden arvostus. Korostaessaan
tieteen itseisarvoa se tunnustaa tieteentekijät
asiantuntijoina, jotka kykenevät päättämään
itse omista asioistaan, ja joiden työn merkitys yhteiskunnalle tunnustetaan varauksetta.
Kun asiantuntijuus kokee jatkuvaa inflaatiota
ja akateeminen vapaus vähenee, sivistysyliopiston lupaus asiantuntijuuden merkityksestä on varmasti houkutteleva.
Sivistysyliopistoa voidaan luonnehtia ”retroutopiaksi”. Kuten utopiat yleensä, se tarjoaa vaihtoehdon nykypäivän todellisuudelle.
Terminä se on lainattu menneisyydestä, ja
sen houkutukseen liittyy suuri määrä nostalgiaa – toisin sanoen kyse on retrosta. Jos
sivistysyliopiston nostalgisia aspekteja korostetaan, voidaan sen väittää, kuten nostalgian
yleisestikin, tarjoavan muiston ajasta, jota ei
todellisuudessa ole koskaan ollutkaan ja johon
palaaminen on mahdotonta. Sivistysyliopiston utooppisia aspekteja korostettaessa sen
voidaan taas nähdä ilmaisevan akateemisen
yhteisön halua saada työlleen uudelleen sellainen arvostus, joka mahdollistaisi tuon työn
rauhassa tekemisen. Joka tapauksessa sivistysyliopiston tarjoama kuva vaikuttaa monesta
akateemikosta lääkkeeltä nykykehitykselle.
Tätä nykykehitystä avaan seuraavassa luvussa.

4

Yritysyliopisto,
yliopiston nykymalli

Korkeakoulututkimuksessa nykyistä yliopistoa
kuvataan yleisesti yritysyliopistoksi. Yliopistot ovat rakenteellisesti lähentyneet yrityksiä
ennen kaikkea kolmella tavalla.
Ensinnäkin yliopistoilta odotetaan tuottavuutta valmistuneiden opiskelijoiden ja tohtoreiden muodossa. Myös tutkimukselta vaaditaan
konkreettisia, matemaattisesti mitattavissa
olevia näyttöjä ja käytännöllisiä sovelluksia.
Tutkimuksen laadullisten näyttöjen seuraamiseen pyritään erilaisten julkaisufoorumien ja journaalien ”rankingeillä”, ja rahoitusta
perustellaan entistä useammin tutkimusten
mahdollisilla käytännöllisillä sovelluksilla.
Yliopistojen tärkein rahanlähde on opetusja kulttuuriministeriö, joka tukee yliopistoja
niissä saavutettujen tulosten perusteella. Tätä
tuloksiin perustuvaa rahoitusta kutsutaan tulosohjaukseksi. Tulosohjauksen on osoitettu
jo jossain määrin kaventaneen yliopistojen perustuslakiin kirjattua, autonomista vapautta
määrittää, miten ne oman tutkimuksensa ja
opetuksensa järjestävät.
Toisekseen yliopistojen henkilöstön työnkuva
on muuttunut kahdella merkittävällä tavalla.
Ensinnäkin professorit eivät ole enää virkasuhteessa. Ennen vuotta 2005 professorin virka tarkoitti takuuvarmaa työtä eläkeikään asti,
mutta uudistuksen myötä professoreitakin
on yritetty sanoa irti taloudellisin perustein,
kuten 2015 tehdyt leikkaukset yliopistojen

rahoitukseen osoittivat. Iso osa yliopistoissa
tehtävästä työstä toteutetaan tätä nykyä pätkätöinä tai apurahoilla. Yliopistoissa työn tekeminen on muuttunut kuormittavammaksi
ja epävarmemmaksi. Kilpailu suuremmasta
palkasta, rahoituksista ja viroista vaikuttaa
syövän ihmisten motivaatiota itse työhön,
mutta myös kaikkeen varsinaisen työn (eli
tutkimisen ja opettamisen) ulkopuoliseen
toimintaan, kuten hallintoon osallistumiseen.
Kolmanneksi yliopistojen päätöksenteko on
muuttunut johtajavetoisemmaksi. Tätä kehitystä kutsutaan korkeakoulututkimuksessa
managerialisaatioksi. Ennen vaikutusvaltaiset, professoreista koostuneet konsistorit
purettiin, ja muidenkin demokraattisten ja
kollegiaalisten elinten valtaoikeuksia siirrettiin ammattijohtajien käsiin. Rehtorien ja dekaanien valtaoikeudet ovat lisääntyneet niin,
että heidän asemaansa voidaan verrata jopa
yritysten toimitusjohtajiin ja keskijohtoon.
Managerialisaatio on johtanut yliopistojen
henkilöstön kroonistuneeseen kokemukseen
vaikutusmahdollisuuksien puutteesta.

4 . 1 T uloSohjAuS
i nSTi Tu T ionAA liSel l A
TASol l A
Vaikka yliopistojen ydintehtävät, opetus ja
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tutkimus, ovat säilyneet muuttumattomina
vuosisatojen läpi, muuttuvat niiden ympärillä pyörivät toimintakulttuurit ja hallinnon
muodot jatkuvasti. Yritysyliopiston tärkein ero
sitä edeltäneisiin yliopistomalleihin on sen
toimintaa määrittelevä tulosohjaus. Tulosohjaus on julkisjohtamisen ajattelutapa, jossa keskeistä on ohjata instituutioita ja niissä
työskenteleviä ihmisiä haluttuun toimintaan
tuloksia mittaamalla ja niistä palkitsemalla.
Tulosohjauksen periaatteet kytkeytyvät New
Public Managementin (NPM, suom. Uusi julkisjohtamisen oppi) periaatteisiin, joita avaan
tässä luvussa. Historiallisesti tulosohjauksen
voidaan katsoa uineen Suomen yliopistoihin
kahdessa aallossa.

tamaan valtiota, elinkeinoelämää ja erilaisia
järjestöjä entistä enemmän. Korkeakoulujen
kehittämiseen onkin Suomessa valtion ministeriöiden lisäksi tiiviisti osallistunut myös
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
eli OECD. OECD on 36 eri maassa toimiva järjestö, joka kertoo omaksi tehtäväkseen “vaurautta, tasa-arvoisuutta, mahdollisuuksia ja
hyvinvointia tuottavan politiikan tekemisen”
(OECD, 2020, oma käännös). OECD:n tapaa
ohjailla Suomen korkeakoulupolitiikkaa luonnehdittiin ennen 1990-luvun lamaa suostuttelevaksi, mutta laman mukanaan tuomat
rahoitusleikkaukset muuttivat uudistuspuheet pakottavammiksi (Välimaa, 2018, 282).

Vuonna 1986 yliopistojen kehittämistavoitteisiin kirjattiin ensimmäistä kertaa tulosvastuullisuus, joka ohjaa yliopistojen toimintaa
edelleen. Opetusministeriö valvoi, täyttivätkö
yliopistot tietyt yhteismitalliset vaatimukset: niiden täytyi nyt esimerkiksi raportoida säännöllisin väliajoin omista toimistaan
ja todistaa tutkimuksensa ja koulutuksensa tuloksellisuus saadakseen käyttöön uusia
resursseja. Lisäksi korkeakouluilta vaadittiin isoja tehostamistoimia: perustutkinnolle
asetettiin 4–5 vuoden määräaika, ja tohtorin
tutkinnolle neljä vuotta. (Kivinen, 1993.) Tämä
kehityskulku lopetti Suomen yliopistoissa
aina toisen maailmansodan jälkeen hallinneen, korkeakoulutuksen makrotaloudellisiin
vaikutuksiin keskittyneen ja laajentumiseen
pyrkineen suunnitelmallisen korkeakoulupolitiikan (Välimäki, 2018, 279).

Yliopistoissa tulosjohtaminen on näkynyt
1990-luvun laman jälkeen useilla tavoilla. Ehkä
näkyvin muutos tapahtui vuonna 2005, kun
yliopistojen henkilöstön työsuhteet muutettiin
virkasuhteista toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi. Tämä muutos merkitsi myös
Uuden Palkkausjärjestelmän (UPJ) voimaantuloa. UPJ:n mukaisesti määritellyssä työsuhteessa olevan henkilön palkka määräytyi
hänen tekemänsä tuloksen perusteella. Tämä
2005 voimaan tullut uudistus sai osakseen
runsaasti kritiikkiä (Patomäki, 2005), eikä
yliopiston henkilöstö suhtaudu siihen edelleenkään erityisellä innolla (Kallio & Kallio,
2012, 65). Henkilöstön palkkausjärjestelmä
muutettiin siis virkamiesten perinteisistä
ikälisään eli työvuosiin pohjaavista palkankorotuksista tuloksista palkitseviksi. Tämä
uudistus pohjaa selkeästi New Public Managementin johtamisfilosofiaan.

Toinen tulosohjauksen merkkipaalu saavutettiin 1990-luvulla, kun silloisessa Joensuun
yliopistossa toteutettiin ensimmäiset varsinaisen tulosohjauksen kokeilut. Tulosohjaus
laajeni 1990-luvulla nopeasti koko Suomen
korkeakoulutusjärjestelmää koskevaksi ohjausmekanismiksi. Yliopistoissa tehtävä työ ja
sen ohjailu alkoi 1990-luvun kuluessa kiinnos-

Suomen yliopistoissa vallitsevasta tulosohjauksen paradigmasta on pitkälti kiittäminen
OECD:ta. Tulosohjaus on eräs keskeisimmistä
New Public Managementin instrumenteista.
NPM on julkisen sektorin uudistuksia varten
kehitetty teoria, jonka avulla julkisrahoitteisia
instituutioita on muutettu enemmän yrityksiä muistuttavaksi. NPM:n mukaan vanhat,
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byrokraattisilla periaatteilla toimivat instituutiot ovat lähtökohtaisesti tehottomia. Hyvinvointivaltio täytyi NPM:n tukijoiden mukaan
herättää tästä byrokraattisesta unestaan, ja
sen kaikilta toiminnoilta tuli vaatia suurempaa hyötysuhdetta niihin kaadetun rahan ja
tuloksien suhteen.
NPM-teoria pohjautuu oletukseen ihmisestä rationaalisena toimijana. Rationaalinen
toimija on yksilö, joka tekee aina hänelle itselleen parhaan valinnan. Toisin sanoen hän
koettaa aina maksimoida saamansa rahallisen hyödyn. Jotta rationaalinen toimija voisi
tehdä mielekkäitä valintoja, on hänellä oltava
vaihtoehtoja, jotka löytyvät NPM:n mukaan
aina vapailta markkinoilta. Uusliberalistisessa
talousteoriaperinteessä, jonka osa NPM on,
vapaat markkinat nähdään vapaiden valintojen kentäksi: esimerkiksi se, mihin työhön ja
mihin palkkatasoon ihminen päätyy, on kiinni
ihmisestä itsestään. Keskeinen uhka vapaille
markkinoille on tässä teoriaperinteessä valtioiden markkinoita vääristävä toiminta. Jos
valtio puuttuu markkinoiden toimintaan joko
regulaatiolla, tuilla tai tarjoaa itse palveluita
aiheuttaen vääristynyttä kilpailua, on jälki
aina huonoa. Näin ollen valtion tulisi keskittyä palveluiden tarjoamisen sijaan vapaiden
markkinoiden mahdollistamiseen ja kaikkien palveluidensa markkinaehtoistamiseen.
NPM-teorian mukaan valtio ei kykene järjestämään palveluja samalla tehokkuudella kuin
vapailla markkinoilla operoivat rationaaliset
toimijat, sillä vain ja ainoastaan yksilöiden
välinen kilpailu takaa tehokkuuden. NPM
tarkastelee organisaatioiden toimintaa aina
yksilön taloudellisen hyödyn näkökulmasta.
(Yliaska, 2014, 95–99.)
NPM:n mukaan julkisen sektorin tehottomuus
on seurausta liiallisesta demokratiasta. NPM
olettaa ihmisen toimivan demokratiassa samalla tavalla kuin kaikessa muussakin toiminnassaan: oman etunsa maksimoiden. De-

mokratia on NPM:lle vapaiden markkinoiden
ulkopuolinen taistelukenttä, jonka vaikutus
markkinoihin tulisi minimoida. NPM:n mukaan demokraattisen toiminnan perusrakenne
on suorassa konfliktissa rationaalisen valitsijan mallin kanssa, sillä demokratia operoi
kollektiivisesti. NPM:n mukaan kollektiiveja
ei kuitenkaan ole olemassa, eikä sen perusyksikkö, rationaalinen valitsija, yksinkertaisesti
ajattele kollektiiveja, eikä näin ollen myöskään
toimi kollektiivin etua mielessä pitäen, saatikka altruisesti. Esimerkiksi rationaalisen
valitsijan mallin mukainen virkamies ei välitä
siitä onko hänen virastonsa toiminta tehokasta, vaan hän pyrkii aina saamaan virastolleen,
ja tätä kautta itselleen, mahdollisimman paljon rahaa. Tämä johtaa NPM-teorian mukaan
julkisten palvelujen ylitarjontaan. Tai kuten
Ville Yliaska toteaa:
“Tiivistettynä teoria (NPM) on pyrkinyt
osoittamaan mekanismeja, joiden mukaan
demokraattisissa valtioissa julkinen sektori
kasvaa, verotus kiristyy ja vajeet kasvavat
loputtomasti. Opportunistisen käyttäytymisen estämiseksi teoria ehdottaa markkinamekanismien hyväksikäyttöä siten, että
virkamiesten ja politiikkojen valta minimoituu. Sopimusten ja kilpailun tarkoituksena
on sekä estää itseintressin toteutuminen ja
valjastaa oman edun tavoittelu tehokkuuden
parantamiseen.” (2014, 101.)
NPM:n mukaan suurin julkisen sektorin tehottomuus poistuu ja liiallisiksi paisuvat
julkiset menot saadaan kuriin, kun julkisen
sektorin toiminta muutetaan markkinoiden
logiikalla toimivaksi. Vapaitten markkinoiden
ajatellaan olevan tehokkain rajallisten resurssien jakaja. Kaikkien kilpaillessa resursseista
parhaat ja tehokkaimmat voittavat, jolloin pienimmällä mahdollisella määrällä resursseja
saadaan parhaat mahdolliset tulokset. NPM
on mullistanut 1970-luvulta lähtien Suomen
julkisen sektorin toimintaa perustavanlaa-
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tuisesti, ja se on tärkeä työkalu uusliberalistisessa, talouskuriin perustuvassa politiikassa.
Yliopistoihin NPM tuli toden teolla 1990-luvun laman seurauksena. Lama pakotti Suomen valtion miettimään entistä tarkemmin
resurssiensa kohdentamista, ja yliopistojen
budjetoinnista katosi noin viidesosa, vaikka
opiskelijamäärät kasvoivat jatkuvasti. (Välimaa, 2018, 282.) Laman alhossa NPM:n lupaus
tehokkuudesta on varmasti ollut houkutteleva. NPM:n mukaisten motiivien on sanottu
olevan Suomessa tärkein yksittäinen korkeakoulutuksen uudistuksia eteenpäin vievä tekijä (Ursin, 2019, 74).
Yliopiston instituutionaalisella tasolla tulosohjaus näkyy yliopistojen tuottamien tuloksien tarkkana seuraamisena ja rahallisena
palkitsemisena halutuista tuloksista. Keskeisimmät instrumentit yliopistojen tulosohjauksessa ovat opetusministeriön rahoitusmallit, joiden perusteella yliopistot saavat
leijonanosan rahoituksestaan.

1990-luvulla tehtyjen uudistusten myötä tehokkuus ja tehostaminen tulivat keskeiseksi
osaksi yliopistoja koskevaa sanastoa, eivätkä
ne ole kadonneet sieltä minnekään. Esimerkiksi viimeaikaisia yliopistojen fuusioita on
perusteltu usein tehostamisen eetoksella:
suurien yksiköiden oletetaan olevan tehokkaampia pienempien hallintokulujen takia,
ja toisaalta niiden myös ajatellaan tuottavan
enemmän. Teollisuudesta lainatussa perinteisessä tuotantolinja-ajattelussa oletetaan, että
isompi tuotantoyksikkö kykenee luotettavasti
pienentämään tuotetun tuotteen yksikköhintaa. Tämä ajattelutapa sisältää suuren määrän
ongelmia yliopiston kontekstissa. Ensinnäkin
opiskelijoita on hankala kuvata tuotteiksi.
Toisekseen opettaminen ja oppiminen eivät
noudata tuotantolinjan logiikkaa: akateemista työtä on monesti verrattu käsityöhön,
eikä syyttä. Esimerkiksi opinnäytteiden ohjaaminen aina kandidaatin työstä väitöskirjaan ei ole automatisoitavissa, tai edes juurikaan tehostettavissa. Ohjaus ja tieteellinen
työ pohjautuvat luonteeltaan väistämättä hi-

Lähde: https://minedu.fi/-/korkeakouluille-uusi-rahoitusmalli.
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taaseen tieteelliseen tutkimukseen. Ohjaajan
ja ohjattavan suhde on kahden, totuutta hiljalleen lähestyvän ihmisen, ei tehdastyöntekijän ja tuotteen välinen suhde. Seuraavaksi
käsittelen OKM:n harjoittamaa, rahoituksen
kautta tapahtuvaa yliopistojen ohjausta, jossa
tehokkuus ja määrällisten mittareiden täyttäminen on nostettu tärkeimmiksi yliopistoilta
halutuiksi asioiksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on yliopistojen tärkein rahoittaja. Se ilmoittaa itse
kunnioittavansa korkeakoulujen itsehallintoa ja vapautta (OKM, 2019), mutta todellisuudessa yliopistojen ja OKM:n suhde ei ole
niin yksinkertainen kuin OKM:n kuvauksesta
voisi päätellä. Yliopistot ja OKM käyvät neljän vuoden välein neuvotteluja rahoituksen
kohdentamisesta. Näissä neuvotteluissa sorvataan uusi rahoitusmalli seuraavalle neljälle
vuodelle. Nämä neuvottelut käydään yleensä
yliopistojen hallitusten sekä rehtoreiden ja
OKM:n virkamiesten välillä. Valtiovarainministeriö antaa ensin tietyn rahapotin koko
korkeakoulukentän rahoitukseen, jonka OKM
jakaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.
Yliopistojen välisen jaon perusteena käytetään
edeltä löytyvää OKM:n rahoitusmallia, jonka
painopisteet vaihtelevat rahoitusjaksosta toiseen, joskus rankastikin.
OKM:n päätöksistä keskustellaan aktiivisesti
yliopistojen sisällä. Rahoitusmallien muuttuvat periaatteet linjaavat yliopistojen toimintaa
vahvasti, ja niiden kiroaminen kahvipöydissä
”on yhtä yleistä kuin maanviljelijöille sään
kiroaminen” (Sipilä, 2007). Haastatteluissani OKM:öön suhtauduttiin tahona, joka
on etäinen, mutta jonka päätökset tuntuivat
ihmisten jokapäiväisessä työssä:
”Se poukkoilu mitä Suomen hallituksen tasolla tapahtuu yliopistopolitiikassa, näkyy
koko ajan siinä, miten yliopistojen pitää soveltaa omaa toimintaansa. Jotenkin tuntuu,

että on tärkeää, että saadaan jotain näkyvää
aikaiseksi ja sitten yliopistot jää miettimään
että mitäs? … Nyt kun siellä on nämä että
niin ja niin paljon pitäisi tuottaa tutkintoja
ja opiskelijoita mutta määrärahoja ei lisätä,
niin onko siellä oikeasti tutkijat ja tutkijataustaiset ihmiset vaikuttamassa näihin päätöksiin? Että onko niin että ihmisellä menee
pää sekaisin kun ne pääsee vaikuttamaan
näihin isoihin päätöksiin?” -apurahatutkija
”Jotenkin se suhde (OKM:öön) on, öö, jotenkin
pelonsekainen, hah, odottava. … Mitähän ne
mahtaa siellä oppiaineesta ajatella, ja miten turvataan Jyväskylässä tämän oppialan
opetus? Toki vanhempien kollegoiden kanssa
keskusteltua on muodostunut sellainen kuva
tai tieto mitä siellä OKM:ssä, mitä siellä ajatellaan tai on ajateltu pitkässä juoksussa. Ja
sitten sitä seuraillaan näitä mielessä pitäen
ja kaikkia heikkoja signaaleja tarkkaillen
… se suhde OKM:öön ei ole demokraattinen,
vaan enemmän tämmönen ruohonjuuritason
sellaiseen tahoon jonka päätöksillä on iso
vaikutus siihen ruohonjuuritason toimintaan mutta jonka päätöksiin ei voi vaikuttaa.” - professori
On selvää, että OKM:n linjaukset siitä työstä,
jota se haluaa yliopistojen tekevän, vaikuttavat suoraan aina opetuksen ja tutkimuksen
ruohonjuuritasolle. Haastatteluissani keskeisin OKM:öön liittyvä tunne oli painotusten
vaihtelusta johtuva pelon sekainen turhautuminen. Jokaisen tieteenalan on jatkaakseen
toimintaansa näytettävä olevansa hyödyllinen
tavalla tai toisella.
Yliopistojen rahoitusmallit ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Esimerkiksi Tieteentekijöiden liitto on esittänyt vaihtoehtoisen
rahoitusmallin todeten, että OKM:n nykyinen
rahoituslinja keskittyy liikaa tulospainottuneisuuteen. Suuri muutos OKM:n rahoitusmalleissa tapahtui 2013. Silloin rahoitusmallit
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muuttuivat voimakkaasti tulospainotteisiksi, ja ne ovat sellaisina myös säilyneet. (TTL,
2019.) Tulospainotteisuus tarkoittaa mitattavissa olevien tuloksien perusteella tapahtuvaa rahan antamista. Vuonna 2021 voimaan
astuneessa rahoitusmallissa tärkein tulosten mittari ovat suoritetut tutkinnot, joiden
perusteella jaetaan 38 % yliopiston OKM:ltä
saamasta rahoituksesta. Tuloksista palkitseviksi kategorioiksi voidaan katsoa myös
kilpailutettu tutkimusrahoitus ja julkaisut,
jolloin tulospainotteisten kategorioiden yhteenlaskettu osuus vuoden 2021 rahoitusmallissa on 64 %.
Liiallinen tulospainotteisuus sisältää joukon
ongelmia. Tämänhetkinen rahoitusmalli ei
spesifioi tarpeeksi niitä tuloksia, joita se haluaa. Esimerkiksi yliopistojen itsensä ilmoittamat strategiset alapainotukset eivät vaikuta
tutkinnoista suoritettuihin maksuihin, vaan
jokainen yliopisto saa samansuuruisen korvauksen samasta tutkinnosta. Tämä johtaa
pitkällä aikavälillä yliopistojen tasapäistymiseen, jonka OECD ja useat tutkijat näkevät
keskeiseksi uhaksi yliopistojen profiloitumiselle (TTL, 2019). Nykymuotoisten rahoitusmallien taustalla on ollut OKM:n tavoite
yliopistojen profiloitumisesta ja strategisesta
kehittämisestä, minkä kanssa tasapäistyminen on ristiriidassa.
Tutkinnoista maksettava palkkio sisältää myös
toisen ongelman. Perustutkinnoista maksettavassa osuudessa tavoiteajassa valmistuminen
huomioidaan 150 % kertoimella. Kymmenen
tavoiteajassa valmistuvaa opiskelijaa vastaa
siis viittätoista vuoden verran tavoiteajan ylittävää opiskelijaa (Valtioneuvosto, 2018, 50).
Tämän painotuksen mahdolliset haittapuolet
lienevät ilmeisiä. Tavoiteajan painottaminen
asettaa yliopistot tilanteeseen, jossa niiden
on huolehdittava tavoiteajoissa pysymisestä.
Tämä saavutetaan joko alentamalla valmistumisen rimaa, tai painostamalla opiskelijoita
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nopeampaan valmistumiseen erilaisilla mekanismeilla, joita käsitellään myöhemmin
tässä raportissa. Tavoiteajan tärkeyden korostaminen vie resursseja pitkäjänteiseltä
tieteen tekemiseltä ja opetukselta.
Tieteentekijöiden vaihtoehtoisessa rahoitusmallissa esitetäänkin, että tavoiteajassa
valmistuneista opiskelijoista maksettavien
rahojen osuus tulisi kokonaan lakkauttaa. Tämän sijaan yliopistoille voitaisiin antaa rahaa
opiskelijoiden valmistumisasteen perusteella. Valmistumisaste kuvaa sitä, kuinka moni
opintonsa aloittanut opiskelija valmistuu
aloittamistaan opinnoista. Tämä kannustaisi
opiskelijoiden valmistumiseen hoputtamisen ja sen mukanaan tuomien lieveilmiöiden
sijaan opiskelijoiden pitkäjänteiseen ohjaamiseen, ja loisi sen myötä uutta hyvinvointia. (TTL, 2019.)
Tieteentekijöiden liitto on toivonut myös yliopistojen perusrahoituksen lisäämistä. Perusrahoitus turvaisi yliopistojen perustoimintojen ylläpitämisen suhdannevaihteluista, kuten
valmistuneiden määrien vaihtelusta, huolimatta. Se tukisi myös yliopistoissa tehtävää
perustutkimusta. Perusrahoitus annettaisiin
yliopiston entisen rahoituksen perusteella.
Tieteentekijöiden liiton raportti ehdottaisi sopivaksi perusrahoituksen osuudeksi 24
%. (TTL, 2019.) Yliopistokäänne-työryhmä
on ehdottanut kirjassaan ”Uusi yliopistolaki
2020” huomattavasti radikaalimpaa mallia,
jossa perusrahoituksen tulisi kattaa 95 % yliopistojen kokonaisrahoituksesta (Heinonen,
Kekkonen, Lehto & Patomäki, 2016).
Yliopistojen työntekijöiden esittämät toiveet
rahoitusmallien muutoksista kertovat siitä,
että rahoitusmallien rooli yliopistojen toimintaa ohjaavana tekijänä hahmotetaan entistä
tärkeämmäksi. Rahoitusmalleilla on todettu
olevan suurempi ohjausvaikutus yliopistoihin
kuin paljon kohua herättäneellä yliopistolailla

(OKM, 2016). Vuonna 2010 voimaan astuneen
uuden yliopistolain tarkoitus oli parantaa
yliopistojen taloudellista autonomiaa, mutta
tulospainotteiset rahoitusmallit näyttävät pikemminkin kaventaneen sitä. Seurin ja Vartiaisen mukaan yliopistojen taloudellisen autonomian kaventumisen syy on rahoitusmallien
sisältämien indikaattorien yksityiskohtaisuus.
Seurin ja Vartiaisen raportti ehdottaakin, että
rahoitusmalleja täytyisi uudistaa niin, että ne
todella vahvistaisivat yliopistojen taloudellista autonomiaa (Seuri & Vartiainen, 2018).
Syvempi ongelma tulospainotteisessa rahoitusmallissa on se, ettei se huomioi kuin
mitattavaa toimintaa. Akateemiseen työhön
olennaisesti kuuluva ajattelu, keskustelu ja
vaikkapa kollegoiden artikkelien läpikäynti ja
niiden pro bono kommentointi ovat erottamaton osa yliopistossa työskentelyä, mutta niiden
mittaaminen on mahdotonta. Tulosohjauksen
mittareita eivät väräytä myöskään esimerkiksi erilaisissa opetuksen kehittämisen neuvoa
antavissa elimissä työskentely, hallinnollinen
työ tai yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Liiallinen mittareiden tuijottelu kaventaa yliopistoissa tehtävän työn itseohjautuvuutta
ja vähentää näin työn mielekkyyttä.
Tulosohjaus saattaa nostaa yliopistojen asialistoille myös odottamattomia asioita. Vuonna
2021 voimaan astunut rahoitusmalli sitoo 4 %
yliopistojen OKM:ltä tulevasta rahoituksesta
opiskelijoiden valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Tästä puolet, eli 2 %, on kiinni
siitä, kuinka usea opiskelija ryhtyy valmistumisensa jälkeen yrittäjäksi. Tämä asettaa
eri alat räikeästi eriarvoiseen asemaan yliopistojen sisällä. Yliopistojen mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijoiden työllistymiseen
ovat rajalliset, ja yrittäjäksi ryhtymiseen vielä
vähäisemmät. 2 % yrittäjyydelle annettava
painoarvo on erinomainen esimerkki siitä,
kuinka rahoitusmallit ohjaavat yliopistojen
jokapäiväistä toimintaa, tässä tapaukses-

sa opetuksen sisältöä, konkreettisesti. Uudistus herätti haastateltavissani seuraavia
kommentteja:
”Kyllähän se selvä on, että kun se tavoite on
siellä niin sen täytyy tarkoittaa jotain koulutuksellisesti. Itselleni henkilökohtaisesti
tämän yrittäjäpuheen ymmärtäminen on
aina vähän haasteellista, kun yliopistomaailma kumminkin – se menee syvälle sinne perusajatuksiin. Mutta kyllä minä ymmärrän
että se on sielläkin mahdollista, jos puhutaan
hyvin sekavasta yrittäjyydestä joka palvelee
laajempaa, ei välttämättä vain yksittäisen
talouden tason edustajaa vaan yhteiskunnan
hyvinvointia, ja puhutaan jostain sosiaalisesta yrittäjyydestä ja tämän kaltaisista. …
Se ei välttämättä ole tärkeää se mentaliteetti että minusta tulee nyt yrittäjä vaan ihan
käytännölliset taidot, jotka liittyy taloudelliseen kirjanpitoon ja varainhankintaan ja
toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun.
… Mutta jotenkin sellaista minä vierastan,
yrittäjä hype mentaliteettia.” - Jyväskylän
yliopiston hallituksen 2. sektorin edustaja
”Niin, tätä me ollaan täällä naureskeltu. Että
eikö yliopistolle tulisi vain halvemmaksi ostaa
kaikille valmistuneille y-tunnukset.” - lehtori

4 . 2 T uloSohjAuS
Yk Silölli Sellä
TASol l A: T Yö
Yliopi SToi SSA
NPM:n vaikutus yliopistoon ei rajoitu ainoastaan yliopiston instituutionaaliseen ohjaamiseen tulosohjauksen kautta. Se näkyy
myös yliopistoissa tehtävässä tutkimuksessa,
opetuksessa ja yleisessä toimintakulttuurissa.
Tulosohjaus johtamisen tapana vaatii tietynlaista pohjaa toimiakseen. Jotta rationaalinen
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valitsija voi tehdä rationaalisia valintoja, on
hänen oltava markkinaympäristössä. Näin
ollen NPM:n oppien mukaisesti yliopistoihin
on luotu useita näennäismarkkinoita. Markkinoilla operoidaan kilpailemalla, ja kilpailu
määrittääkin yliopistoissa tehtävää työtä nykypäivänä voimakkaasti. Rahoituksen saaminen tutkimukseen on kilpailtua. Tutkimusten
julkaisu parhaassa mahdollisessa journaalissa
on kilpailtua. Myös virkojen saaminen sekä
noista viroista saatu palkka ovat kilpailtuja.
On perusteltua kysyä, kuinka kilpailullisuus
vaikuttaa tutkimukseen, opetukseen, yliopistolla työtään tekevien ihmisten hyvinvointiin
ja tätä kautta yliopistodemokratian toteutumiseen?
Yliopistotyötä luonnehditaan usein kutsumustyöksi. Ihmiset haluavat toimia tieteen
ja tutkimuksen parissa usein vahvan sisäisen
motivaationsa vuoksi. Historiassa tiede ja tutkimuksen tekeminen ovat olleet harrastuksen
kaltaista toimintaa, joka on ollut mahdollista
vain pienelle määrälle aristokraatteja. Yliopistoissa tutkimuksen tekeminen oli, mitä
rahaan tulee, toissijaista opetukseen nähden
pitkän aikaa. Tutkimuksen tekemisestä alettiin maksaa Suomessa palkkaa vasta 1960-luvulla. (Välimaa, 2018, 345.)
OKM on pyrkinyt saamaan harjoittamansa tiedepolitiikan kautta tiiviimmän otteen
yliopistoissa tehtävästä tutkimuksesta. Yliopistolta on odotettu aina yhteiskunnallisesti
vaikuttavaa tiedettä. Painotukset sen suhteen,
mitä vaikuttavuuden ajatellaan olevan, vaihtelevat. 1980-luvulla painotettiin teknologiaa,
ja yritysten ja yliopistojen yhteistyön kehittämistä tavoiteltiin muun muassa perustamalla Teknologian ja innovaatioiden kehityskeskus eli Tekes vuonna 1983. 1990-luku taas
merkitsi siirtymistä teknologiapolitiikasta
innovaatiopolitiikan aikakauteen. Innovaatiopolitiikassa olennaiseksi tekijäksi nousivat globaalit markkinat, joilla Suomi toimii.
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Pyrkimys kansainvälisyyteen on tänä päivänä
yliopistojen tärkeimpiä tavoitteita. Kansainvälisyyden tavoittelu on näkynyt niin Euroopan
tutkimusyhteisöön suuntautumisena kuin
kansainvälisten julkaisukanavien arviointien
käyttöönottona. Näillä keinoilla Suomeen on
pyritty kehittämään uudella tavalla globaalisti orientoitunutta innovaatiojärjestelmää.
(Hokka, 2019, 43.)
Tutkimukselle on nykyään asetettu suuria
vaateita. Sen tulee olla vaikuttavaa, kansainvälistä, runsasta, nopeaa, monitieteellistä,
käytännön ongelmia ratkaisevaa ja mielellään
myös sovellettavissa suoraan joko politiikkaan tai vaihtoehtoisesti tuotteistettavissa
niin, että siitä koituu rahallista hyötyä. Usea
haastattelemani ihminen tunsi näiden vaatimuksien huohottavan niskaansa.
”(S)e miten joudutaan oikeuttamaan oma
toiminta ulospäin ja näyttämään niitä tuloksia, se tuloksellisuus on siinä muutenkin
iso tekijä, joka vaikuttaa tässä. Erityisesti
sitten humanistis-yhteiskuntatieteellisissä
tieteissä kun tulokset on erilaiset kuin luonnontieteellisissä, niin niiden myyminen on
vaikeampaa. Ja koska niiden myyminen on
sitten se perusta millä sitä omaa toimintaa
saa sitten jatkaa…” - väitöskirjatutkija
”Olen käynyt itseni kanssa sitä keskustelua,
että kuinka paljon tällä itselle on ensinnäkin
merkitystä että pystyy oikeuttamaan sen tutkimuksen aiheen vaikka ajankohtaisuudella tai yhteiskunnallisella merkittävyydellä,
kuinka paljon sillä on merkitystä itselle tai
muille rahoituksen kannalta, kyllähän sitä
on pakko miettiä.” - väitöskirjatutkija
Vaikka yliopistoilta on aina odotettu vaikuttavuutta, on tämä vaatimus äänekkäämpi kuin
koskaan ennen - jopa siinä määrin, että se on
alkanut muokata tieteellisen työn edellytyksiä. Rahoitushakemuksien tulee humanistis-

yhteiskunnallisissa tieteissä yleisesti ottaen
sisältää näyttöjä siitä, kuinka tutkimus on
sovellettavissa käytäntöön, vaikka kysymys
olisikin perustutkimuksesta. Tutkimustulosten julkaisu luo hierarkioita tutkijoiden
välille journaalien arvon mukaisesti. Onnistunut julkaisu luo edellytyksiä yliopistossa työn
jatkamiselle, ja epäonnistumiset kasaantuvat
siinä missä onnistumisetkin. Tämän voi nähdä
kannustavan laskelmoivuuteen tutkimuksen
suhteen. Jos tiedettä tehdään markkinaehtoisesti, on nousujohteista uraa hakevan tutkijan
hyödyllistä laskelmoida, miten hänen tutkimuksensa käy kaupaksi.
”Silloin kun mulla oli tämä työttömyysjakso,
niin minä sain sitten eräältä säätiöltä sen
tutkimusaiheeni. Totta kai siis se oli minun
ydinosaamista, mutta laskeskelin miltä se
näyttää, että miltä minun kompetenssit näyttää suhteessa siihen aiheeseen. En valinnut
sitä aihetta sen takia että olisin kiinnostunut
just tästä, vaan että miten optimoin nämä
omat näyttöni ja julkaisuni tähän.” - apurahatutkija
Liiallinen tulospainotteisuus ja sen synnyttämä laskelmointi vaikuttavat pitkällä aikavälillä haitallisesti tutkimukseen. Tutkimuksessa
liiallinen tulosten painottaminen näkyy tieteellisesti varovaisena ja lyhytjänteisenä tekemisenä (OECD, 2017, 40–41). Yliopistoja palkitaan tällä hetkellä niissä tehdyn tutkimuksen
määrän lisäksi tuon tutkimuksen laadusta.
Tutkimuksen laatu arvioidaan tieteellisten
journaalien rankingeilla. Julkaisukanavien,
kuten journaalien arviointijärjestelmä JUFO
(Julkaisufoorumi), tulisi ohjeistuksen mukaan
olla käytössä ainoastaan yliopistojen instituutionaalisella tasolla, ja JUFOn julkaisukriteeristössä tähdennetään, ettei se ole sovelias
yksittäisten ihmisten arviointiin (TSV, 2020).
Todellisuudessa sitä käytetään myös toisin:

”Joo olen katsonut oman työni kohdalla että
missä julkaisee. Olen julkaissut myös epämuodikkaasti suomeksi ja huonommissakin
lehdissä mutta … Kyllä se vähän ärsyttääkin
itseä, mutta kyllä jos pitää arvioida jonkun
pätevyyttä niin kyllä sitä katsoo että missä
lehdissä se onkaan julkaissut, vaikka ei periaatteessa pitäisi käyttää yksittäisten henkilöiden arviointiin.”- lehtori
Rahoitusmallien vaikutusta yliopistojen ruohonjuuritason toimintaan on tutkittu vain
vähän (TTL, 2019, 6). Tämä on jossain määrin
yllättävää, sillä rahoitusmallit näyttäisivät
vaikuttavan suuresti yliopiston arkeen, kuten esimerkiksi JUFO-luokituksen laajamittainen väärinkäyttö yksittäisten tutkijoiden
arviointiin osoittaa.
Yliopistoissa työskentelyä voidaan luonnehtia
jatkuvaksi pudotuspeliksi. ”Publish or perish” (julkaise tai kuole) on yleisesti käytetty
sanonta, ja se kuvaa hyvin yliopistoissa etenemisen logiikkaa. Tällä hetkellä julkaisut
ovat ainoa konkreettinen meriitti, joka ajaa
ihmistä eteenpäin akateemisella uralla – tämä
on erityisen selvää yliopistojen välisessä liikkuvuudessa, sillä opetusnäyttöjä arvostetaan
usein vain siinä yliopistossa, jossa ne on tehty.
Vaikka tutkimus on yliopistojen ydintehtävä,
eivät julkaisut ja niiden rankkaukset kerro
koko todellisuutta yliopistoissa tehtävästä
työstä.
Julkaisujen ylikorostuminen uralla etenemisen
suhteen on ollut vahingollista opettamisen ja
hallinnollisen työn arvostukselle. Opettaminen on tutkimuksen ohella yliopistojen toinen
ydintehtävä. Suomessa vahvana vaikuttavan
sivistysyliopiston perinteen mukaisesti opetus on Suomessa aina pyritty lähtökohtaisesti
kytkemään tutkimukseen. Alan tutkijan tulisi
hoitaa siis myös alansa opetusta.
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Opettamista hoitava henkilöstö näyttää pitävän opettamista ja siinä kehittymistä tärkeänä omalle työlleen. Opetus koetaan yleisesti
merkitykselliseksi osaksi omaa työtä. Sen sijaan suhtautuminen opettamisen tarjoamiin
mahdollisuuksiin uralla etenemisen suhteen
jakaa yliopistojen henkilöstöä. Keskeisimmät ongelmat ovat opetuksen kehittämisen
vaikeus opiskelijamäärien lisääntyessä, sekä
opetuksen viemä aika muulta työltä – lähinnä
tutkimukselta. (Rinne ym., 2012, 237–246.)
Opettaminen on koettu aliarvostetuksi yliopistoissa jo jonkun aikaa. (Keskinen, Lepistö
& Keskinen, 2005, 71–84.) Syy opettamisen
arvostuksen tilaan löytyy yliopistojen omaksumasta NPM-teoriasta. NPM:n mukaisesti
yliopistojen opettamisen tulisi olla markkinavetoista. Ollakseen markkinavetoista, tulisi opetus järjestää niin, että sillä on myyjä
(yliopisto), tuote (tutkinto) ja asiakas (opiskelija). Useita NPM:n ohjaamia uudistuksia
Suomeen ajanut OECD on monessa eri yhteydessä esittänyt lukukausimaksujen soveltamista yliopisto-opintoihin. Esimerkiksi
vuonna 2007 julkaistussa OECD:n selvityksessä Suomen korkeakoulutuksen tilasta asia
ilmaistaan seuraavasti:
”Lukukausimaksujen perimistä kansainvälisiltä opiskelijoilta olisi syytä harkita vakavasti korkeakoulujen voimavarojen ja kansainvälistymisen kannustimien lisäämiseksi.
Arviointiryhmä on täysin tietoinen siitä, että
tämä olisi merkittävä toimenpide, joka saattaa hyvinkin törmätä syvään juurtuneisiin
käsityksiin ja jolla olisi varmasti laajempiakin seurauksia”. (OECD, 2007, 44.)
Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille astuivat voimaan
vuonna 2016 (Yliopistolaki, 10 §). Näiden lukukausimaksujen laajempia seurauksia odotellaan edelleen. Lukukausimaksujen voisi
äkkiseltään olettaa tuovan suurta helpotusta
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yliopistojen kroonisesti hankalaan taloustilanteeseen. Ulkomaiden esimerkit kertovat
kuitenkin toista tarinaa.
Yhdysvalloissa lukukausimaksut ovat tärkeä
osa yliopistojen budjetteja. Tämä ei ole kuitenkaan helpottanut Yhdysvaltain yliopistojen rahoitustilannetta pitkällä aikavälillä,
sillä niiden valtiolta saama rahoitus vähentyy
jatkuvasti. Valtion rahoituksen vähentyessä
lukukausimaksut näyttävät usein kaikkein
helpommalta tavalta tasapainottaa alijäämäistä budjettia (Sternberg, 2016, 149–150).
Opiskelijat rahoittavat jatkuvasti suurentuvat
lukukausimaksut yleensä lainoilla. Vastavalmistuneiden lainataakka Yhdysvalloissa on
varsin suuri – itseasiassa jo niin suuri, että
sen on todettu vaikuttavan negatiivisesti Yhdysvaltojen taloudelliseen kehitykseen (Ingraham, 2019).
Ulkomaiden varoittavat esimerkit lukukausimaksuista eivät ole pysäyttäneet niiden
ajamista Suomeen. Uusimpana käänteenä
yliopistojen lukukausimaksukeskusteluun
voidaan nähdä Vesa Vihriälän, Bengt Holmströmin, Roope Uusitalon ja Sixten Korkmanin ajatuspaja Etlalle (Elinkeinoelämän
tutkimuslaitos) tekemä raportti. Heidän mukaansa ”Suomeen on syntynyt vahva innovaatioekosysteemi”, jonka toimintaa koronan aiheuttama taloudellinen tilanne uhkaa. Vaikka
ryhmä ehdottaakin, että korkeakoulutukseen
tulisi satsata lisää rahaa, ehdottavat he myös
”maltillisten” lukukausimaksujen käyttöönottoa opiskeluaikoja rajoittamaan. (Vihriälä &
Holmström & Korkman & Uusitalo, 2020, 104.)
Jos opettamisesta halutaan markkinavetoista,
toteutettaisiin se ottamalla lukukausimaksut
käyttöön. Lukukausimaksuissa on valtava
määrä ongelmia, eikä niihin ole Suomessa
koskaan suhtauduttu suuren yleisön keskuudessa positiivisesti. Kun yliopisto muuten
operoi NPM:n oppien mukaisesti mutta lu-

kukausimaksut puuttuvat, on opettaminen
joutunut outoon välitilaan. Opettaminen ei
ole selvä meriitti uralla etenemiselle, mutta
se on välttämätöntä yliopiston toiminnalle.
OKM vaikuttaa haluavan opiskelijoista enemmän asiakkaan tapaisia, mutta yliopistoissa
heidät nähdään perinteiseen tapaan edelleen
nuorempina kollegoina sivistysyliopiston idean mukaisesti.
Kuten tutkimukselta, myös opetukselta on
alettu vaatia vaikuttavuutta. Yliopiston tulosohjauksen mittarit ja yliopistojen ulkopuolelta, erityisesti elinkeinoelämältä, tulevat
vaatimukset vaikuttaisivat ohjaavan opetusta
käytännönläheisempään suuntaan. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät on vaatinut lukukausimaksujen lisäksi ammattikorkeakoulujen
ja yliopistojen välisen duaalimallin lakkauttamista, huippututkimusta, käytännön yrittäjyyteen perehdyttävää opetusta, ulkomailla
suoritettavien työharjoitteluiden lisäämistä
ja tehostettua elinikäistä oppimista (Yrittäjät, 2017).
Käytännöllisyyden painottaminen opetuksessa
on kaksiteräinen miekka. Toisaalta yliopistoopetuksen ohjailu käytännölliseen suuntaan
rikkoo perustuslaissa asetettua opetuksen
vapautta sekä perinteistä, tieteen ja sivistyksen itsearvoon luottavaa arvopohjaa. Toisaalta yliopistojen opiskelijamäärien jatkuvasti lisääntyessä akateemisen koulutuksen
arvo työmarkkinoilla vähenee suhteellisesti,
eikä maisterin paperi ole taannut useimmilla
aloilla varmaa työpaikkaa sitten 1980-luvun.
Tällöin käytännönläheisempi, työelämää varten valmistava koulutus on ymmärrettävää
ja jopa haluttavaa. Kysymys on siitä, kuinka
työelämää koskevat opinnot toteutetaan: onko
tarkoituksena palvella yritysten kilpailukykyä
opiskelijamassojen tehokkaalla hallinnalla
ja opettamalla yritysten toivomia sisältöjä
(Rhoades, 1998), vai onko kyse yleishyödyllisistä ja käytännöllisistä opinnoista?

Opettamisen merkitys kasvaa ja jatkaa kasvuaan joka tapauksessa. Opiskelijamäärien
kasvu tuo yliopistoihin jatkuvasti lisää nuoria
opiskelijoita, ja elinikäisen oppimisen suurempi painotus tuo yliopistoihin lisää vanhempia opiskelijoita erityisine koulutustarpeineen. Lähitulevaisuudessa yliopistojen
opiskelijamateriaali tulee heterogeenistymään. Jotta yliopisto-opetuksessa kyetään
vastaamaan uusiin vaatimuksiin niin, että
sen laatu säilyy totutulla tasolla, tulee opetuksen arvostukseen vaikuttavia rakenteita
uudistaa. Paras mahdollinen toimintamalli opetuksen uudistamiseen olisi rakentaa
erillinen urapolku opettajuudelle. Opetushenkilöstön urapolku tarkoittaisi, että opettaminen tunnustettaisiin meriitiksi, ja näin
ollen mahdollistaisi opettamiseen keskittyvän
henkilöstön uralla etenemisen samalla tavalla
kuin tutkimukseen keskittyville.
Urapolut ovat kesto-ongelma yliopistoissa,
sillä yleisesti ottaen niitä ei ole. Ratkaisuja
tilanteeseen on yritetty etsiä jo pitemmän aikaa. Tällä hetkellä yliopistoissa on käynnissä
pienimuotoisia tenure-track-kokeiluja. Tenure-track (suom. virkapolku) on Yhdysvalloista
lainattu urapolku, jonka tarkoitus on tehdä
tie jatko-opiskelijasta professoriksi selkeämmäksi. Tämän matkan luvataan kestävän noin
10 vuotta. (Merimaa, 2018.) Tenure-track on
lupaava kokeilu, mutta se on saanut kritiikkiä sen mahdollisesti epätasa-arvoistavasta
vaikutuksesta jo valmiiksi henkilöstöpolitiikan suhteen sekavassa yliopistomaailmassa
(Pietilä, 2014). Professoriksi pääsy on keskimääräiselle tutkijalle todella vaikeaa, ja sen
lupaaminen pienelle määrälle tenure-trackiin
osallistuvia ihmisiä voi aiheuttaa ongelmia.
Tenure-track keskittyy varsin vahvasti tutkimusnäyttöihin opetuksen kustannuksella,
minkä olen jo esittänyt olevan laajamittainen
ongelma yliopistoissa. Pahimmillaan tenuretrack voi olla epäreilu ohituskaista, joka vain
pahentaa opetuksen ja tutkimuksen epäsuh-
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taa. Parhaimmillaan tenure-track taas voi
tuoda kauan kaivattua selkeyttä yliopistojen
työelämään. Sen vaikutukset ovat arvioitavissa luotettavasti vasta vuosikymmenen tai
kahden päästä, kun tenure-trackilla aloittaneet ihmiset alkavat saavuttaa professorin virkoja. Mahdollista opettajan urapolkua
pohdittaessa tenure-track tullee tarjoamaan
esimerkin siitä, mikä yliopistojen urapoluissa toimii ja mikä ei. Mahdollinen opettajan
urapolku aiheutti myös huolestuneisuutta
haastateltavissani.
”Siinä on paljon hyviä puolia, mutta sitten
siihen voi muodostua tällainen ’alempi kasti’, jotka on sitten nämä opettajat, tutkijat
ja professorit erikseen. Tämmöinen kahdenkerroksen väen vaara …. ei se välttämättä ole
negatiivista, voihan olla niinkin että tulee
kaksi vahvaa osapolkua joissa arvostettaisiin eri asioita. Silloin ne olis kaksi eri kastia.” - lehtori
Pienimuotoista tenure-track-kokeilua lukuun
ottamatta yliopistoissa etenemiseen ei ole
virallisia sääntöjä. Yliopistouran määrittävin tekijä on monesti epävarmuus. Käsittelen seuraavassa luvussa tätä epävarmuutta
painottaen kaikkein heikoimmassa asemassa
yliopistolla olevien, eli nuorten tutkijoiden
ja apurahalla työtään tekevien tutkijoiden,
näkökulmaa.

4.3 Yl i op iSTouR A
Käsittelen tässä luvussa yliopistouran muodostumista ja sen varrella olevia sudenkuoppia. Yleisesti ottaen yliopistouraa voi luonnehtia pudotuspeliksi. Yliopistoissa ura etenee
ihanteellisesti seuraavalla tavalla: Kaikki aloittavat yliopistouransa käymällä läpi maisterintutkintoon johtavat opinnot. Tämän jälkeen
opinnoissaan menestyneet ja niin haluavat
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voivat jatkaa tohtorin tutkintoon tähtääviin
jatko-opintoihin, jonka jälkeen odottaa postdoc-vaihe. Post-doc-vaiheessa tutkija saa valmiudet toimia täysvaltaisena yliopistoyhteisön jäsenenä, ja päätyy vakituisiin töihin
yliopistolle joko yliopisto-opettajan tai lehtorin nimikkeellä. Viimein tutkijaa odottaa
asema apulaisprofessorina, ja korkeimpana
palkintona professorius. Jokaiselle seuraavalle
asteelle pääsee vähemmän ja vähemmän ihmisiä heidän ansioidensa mukaisesti.
Todellisuudessa vain harvan tutkijan ura etenee edellä kuvatun mallin mukaisesti. Yliopistoissa tehtävän työn luonne on muuttunut
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana
rajusti pätkätöiden ja yliopiston ulkopuolelta
tulevan tutkimusrahoituksen myötä. Yliopistoissa tehdään tutkimusta entistä enemmän
apurahan turvin. Näiden ihmisten tilanne on
erityisen hankala, ja apurahatutkijoita voidaan
perustellusti kutsua yliopistojen ”uudeksi alaluokaksi”. Tulosjohtamisen nousu on muuttanut myös opiskelun luonnetta. Opiskeluun
käytettävää aikaa on pyritty rajoittamaan erilaisilla keinoilla tehokkuuden nimissä. Lisääntynyt kiire ja suorituskeskeiseen opiskeluun
sidottu toimeentulo on johtanut lisääntyvään
stressiin. Stressi altistaa kokijansa mielenterveysongelmille, ja stressin vaikutusta mielenterveyteen akateemisessa ympäristössä
onkin tutkittu runsaasti. (kts. Levecque jm.
2017; Shankar & Park, 2016; Wyatt & Oswalt,
2012.) Ei liene yllättävää, että pahoinvointi on
lisääntynyt niin perustutkinto-opiskelijoiden
kuin epävarmassa tilanteessa olevien yliopistolla työtään tekevien keskuudessa.
OKM:n rahoitusmallit antavat suuren painoarvon opiskelijoiden valmistumiselle tavoiteajassa. Toisin sanoen yliopistot saavat
sitä enemmän rahaa, mitä useampi niiden
opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa. Tätä
kautta rahoitusmallien tulospainottuneisuus
ja tehokkuusvaatimukset näkyvät jokaisen

perustutkinto-opiskelijan arjessa. Opiskelijoita yritetään saada valmistumaan koko ajan
nuorempina sekä varhaistamalla yliopistoopintojen alkua että lyhentämällä opiskelun
kestoa. Tavoite perustutkintoa suorittavan
opiskelijan valmistumisajaksi on viisi vuotta.
Tarve nopeampaan valmistumiseen pohjaa
oletukseen, jonka mukaan nopeammin valmistuvat opiskelijat voivat siirtyä työelämään
aiemmin, tehdä pidemmän työuran ja maksaa
näin enemmän veroja. Opetusministeriö luonnehtii opintojen liiallista kestoa Suomen koulutuspolitiikan keskeiseksi haasteeksi (OPM,
2019). Myös opintotuen pienentämisen trendi
ja sen muuttaminen lainapainotteiseksi ovat
osa pyrkimystä lyhentää opiskeluun kulutettua aikaa. Opintotuen lainapainotteisuus on
melko suorassa linjassa OECD:n Suomelle ehdottamien tavoitteiden kanssa, vaikka OECD
haluaisikin muuttaa koko opintotuen lainaksi
(OECD, 2007, 17).
Opintotuen lainapainotteisuus on tuottanut myös tulosta: on selvää, että opiskelijat
valmistuvat tätä nykyä hieman nopeammin
kuin ennen. Opintolainasta saa anteeksi peräti 40 % jos valmistuu tavoiteajassa, mikä
on hyvä tapa kannustaa opiskelijoita nopeampaan valmistumiseen. Suomen opiskelijat
valmistuvat tätä nykyä aavistuksen nopeammin kuin OECD-maissa keskimäärin. (OPM,
2019.) Huomioimatta edellä viittamassani raportissa jää kuitenkin se, että verrokkimaissa
on tarjolla runsaasti kahden vuoden mittaisia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja,
joiden tilastoa vääristäviä vaikutuksia ei ole
huomioitu. Jos nämä otettaisiin huomioon,
voitaisiin Suomen valmistusaikojen todeta
olevan jo valmiiksi erinomaiset. Tämä ei ole
estänyt OPM:tä tavoittelemasta vielä nopeampia valmistumisaikoja.
Rahallisten kannusteiden lisäksi opiskelijoita
yritetään saada valmistumaan nopeammin
myös pehmeämmillä, yliopistojen sisäisillä

kulttuurisilla keinoilla. Viiden vuoden valmistumisaika vaatii noin 60 opintopisteen
suorittamista vuodessa, kesät pois lukien. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa osa tiedekunnista jakaa kunniadiplomeja tuon tavoitteen
saavuttamisesta. Opiskelijoita muistutetaan
myös useaan otteeseen opintojen alkuvaiheessa viiden vuoden tavoitteen tärkeydestä.
Aavistuksen nopeutuneilla valmistumisajoilla
näyttää olevan kääntöpuolensa: perustutkinto-opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat
lisääntyneet. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tekemän kyselyn mukaan
opiskelijat kokevat kaikkien opiskeluun liittyvien negatiivisten ja kuormittavien tekijöiden, kuten liiallisen työmäärän ja opiskeluasioitten murehtimisen, kasvaneen (Kunttu,
Pesonen & Saari, 2016, 71). 33 % opiskelijoista
koki runsaasti stressiä, ja mielenterveysongelmista kärsi päivittäin peräti 16 % (Kunttu,
Pesonen & Saari, 2016 83–84). On kiistämätöntä, että suorituskeskeisyys opinnoissa johtaa
kovempiin paineisiin pärjätä, suurentuneeseen stressin kokemukseen ja tätä kautta lisääntyviin mielenterveysongelmiin.
Julkisessa keskustelussa opiskelijaan on viime aikoina viitattu esimerkiksi alentuvasti
raukkaparkana (Sipilä, 2019) ja syöttöporsaana
(Ahosniemi, 2019). Yleistä suhtautumista opiskelijoiden ongelmiin voidaan kuvata väheksyväksi. Opiskelijoilla ei juuri ole mahdollista
pitää lomaa, ja he ovat ainut ryhmä Suomessa,
joiden toimeentulo perustuu lainan varassa
elämiseen. Perustutkinto-opiskelijoiden lisääntyvät mielenterveysongelmat eivät palaudu pelkästään korkeakoulutusinstituution
ja opiskelun epäkohtiin, mutta ne näyttelevät
epäilemättä suurta roolia. Kasvaneet suorituspaineet opinnoissa, noiden opintojen
nopeasta suorittamisesta kiinni oleva lainapainotteinen toimeentulo ja opintojen ulkopuolinen, yleinen epävarmuus tulevaisuudesta
(kuten työllistymisestä valmistumisen jälkeen)
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on paljastunut myrkylliseksi yhdistelmäksi.
Uskon opiskelijoiden mielenterveysongelmien jatkavan huolestuttavaa kehitystään, sillä
opintorahan suuruuteen tai lainapainotteisuuteen ei ole nähtävissä muutoksia.
Yleisesti olisi toivottavaa, että korkeakoulukouluopiskelijoiden mielenterveydelle ja
jaksamiselle annettaisiin niille kuuluva arvo
niin julkisessa keskustelussa, yliopistojen
sisäisellä instituutionaalisella tasolla kuin
opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavassa
politiikassakin. Opiskelijoiden hyvinvoinnissa
tärkeässä asemassa olevan YTHS:n valmius
auttaa opiskelijoita mielenterveydellisissä
asioissa on varmistettava, ja sitä tulee kehittää edelleen. Yliopisto-opintojaan suorittavat
nuoret ovat erityisen haavoittuvaisia mielenterveysongelmille jo sen takia, että mielenterveyden ongelmat ilmenevät yleisesti varhaisessa aikuisuudessa. Yliopisto-opintojen
aloittamiseen usein liittyvä muutto perheen
luota uudelle paikkakunnalle ja tähän kuuluva
itsenäistyminen ja identiteettityö ovat stressitekijöitä, jotka altistavat nuoret mielenterveysongelmille. Vaikkeivat edellä mainitut
tekijät olekaan yliopistojen ja ministeriöiden
kontrolloitavissa, opintojen suorittamispaineisiin johtavat rakenteet sen sijaan ovat.
YTHS:n rooli mielenterveysongelmien hoidossa on keskeinen, ja sen palveluihin olisi
koronankin vuoksi panostettava.
Mielenterveysongelmat ja pahoinvointi eivät
ole yksin terveydenhoidollinen ongelma. Lisäpanostukset ylioppilaiden terveydenhoitoon
ovat toivottavia, mutta eivät poista pahoinvoinnin perussyytä, joka perustutkinto-opiskelijoilla on nopeaa valmistumista painottava tulosohjaus. Tulosohjauksen vaikutukset
näkyvät jokaisessa yliopistouran vaiheessa, ja
seuraavaksi käsittelen sen vaikutuksia nuorten tutkijoiden työhön.
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Nuorten tutkijoiden (väitöskirjaansa tekevät
ja 1–4 vuotta sitten väitelleet) ja apurahatutkijoiden asema yliopistoissa on sanalla sanoen hankala. Nuoret tutkijat ovat yliopistojen
suurin henkilöstöryhmä. Heidän tekemänsä
työvuodet muodostavat yli kolmasosan yliopistoilla tehdyistä (Kokkonen, Harjumaa &
Salonen 2017, 6).
Osasyynä nuorten tutkijoiden haasteisiin on
heidän tuoreutensa yliopistoyhteisössä. Yliopistot ovat luonteeltaan hyvin konservatiivisia. Ei ole sattumaa, että monet yliopistot
ovat maailman vanhimpien, edelleen pystyssä
olevien instituutioiden joukossa. Tavat tehdä asioita istuvat yliopistoissa syvällä. Yksi
näistä tavoista on usko tieteellisiin ansioihin ja niiden ihmistä määrittävään voimaan.
Yliopisto suhtautuu konservatiivisena yhteisönä suuremmalla vakavuudella pitemmän
aikaa yhteisössä vaikuttaneisiin ja työtään
tehneisiin ihmisiin. Kerääntyvät tutkimus- ja
opetusnäytöt muodostavat tutkijan aseman
tieteellisessä yhteisössä, ja nuoret tutkijat
eivät ole näyttöjen puutteiden vuoksi vielä
vakiintuneet osaksi yliopistoyhteisöä.
Tämä vakiintumattomuus näkyy yliopiston
huonoimpien puolien kasaantumisena nuorille tutkijoille, joilla on usein muita kovemmat
paineet näyttää kyntensä työssään. Jopa 17 %
nuorista tutkijoista kertoo tehneensä laitoksilleen ilmaista työtä (Kokkonen, Harjumaa &
Salonen, 2017). Väitöskirjaa ja sitä seuraavaa
tutkimusta joudutaan tekemään usein apurahan turvin, siinä missä vanhempi henkilöstö
on useammin työsuhteessa yliopistoon. Yliopiston ulkopuolisella rahoituksella työskentelevien tutkijoiden työkuvat ovat epävakaita,
pirstaleisia, projektien ympärillä pyöriviä ja
silti samaan aikaan pitkää sitoutumista vaativia. Myös työn rakenteelliset turvaverkot ovat
nuorilla tutkijoilla usein olemattomat. Yliopistotyön voi esittää varsinkin nuorten tutkijoiden parissa näin ollen prekarisoituneen.

1990-luvulla hankemuotoisen tutkimuksen
rahoitusta lisättiin, ja Suomen Akatemia ja
Teknologian kehittämisen laitos alkoivat näytellä entistä suurempaa osaa rahoituksen jakajina. Tämä oli lähtölaukaus tutkimusrahoituksen laajalle muutokselle, jonka myötä
yliopiston ulkopuolisten rahoituslähteiden
merkitys on noussut valtavasti. Myös väitöskirjatutkijoiden ja tohtorintutkintojen määrä
on lisääntynyt viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana tasaisesti. Vuonna 2000 väitöskirjatutkijoita oli yliopistoissa 13 500, ja
heitä valmistui 1 200. Vuonna 2019 väitöskirjatutkijoita oli yliopistoissa 18 000, ja valmiita
tutkintoja syntyi 1 700. Väitöskirjoja ohjaavan
henkilöstön määrä on samaan aikaan polkenut paikallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että
yksittäisillä ohjaajilla on enemmän ohjattavia
kuin aiemmin, ja kilpailu tutkimusprojektipaikoista ja apurahoista on kovempaa kuin
koskaan ennen.

Tahot, joilta apurahaa ja projektirahoitusta
saadaan, ovat moninaiset. Säätiöt keskittyvät
yleensä pienempiin, yksittäisten tutkijoiden
apurahoihin, siinä missä isompia projektirahoituksia voi hakea esimerkiksi Suomen Akatemialta, Teknologian kehittämiskeskukselta
tai Euroopan Unionilta. Suomessa haettavia
apurahoja kartoittavasta Aurora-palvelusta
löytyy 444 eri säätiötä (Aurora, 2020). Rahan
hakeminen yliopiston ulkopuolisilta rahoittajilta, kuten säätiöiltä, on nykyään äärimmäisen tärkeä taito tutkijalle.

Jatko-opiskelijoiden tavoiteaika väitöskirjan
kirjoittamiseen on neljä vuotta. Tätä aikaa on
kritisoitu auttamatta liian lyhyeksi maturisaation eli tutkijaksi kasvamisen kannalta. Jatkoopiskelijoiden tavoiteajassa valmistumiseen
ei ole samanlaisia ohjailumekaniikkoja kuin
perustutkinto-opiskelijoilla. Neljän vuoden
valmistumisaika onkin enemmän poikkeus
kuin sääntö (Kokkonen, Harjumaa & Salonen, 2017, 2). Väitöskirjaprojektien kestoa
rajoittaa usein rahoitus: jos väitöskirjatutkija
on jo saanut neljä vuotta rahaa projektiinsa
säätiöltä, hän tulee tuskin saamaan lisää – ainakaan samalta rahoittajalta. Neljän vuoden
apurahat ovat useilla aloilla onnellisia poikkeustapauksia, ja rahoitus täytyykin usein
haalia monista eri lähteistä. Tieteentekijöiden liiton kyselyn mukaan joka neljännellä
väitöskirjan tekijällä rahoituslähteitä on ollut
peräti viisi kappaletta (Kokkonen, Harjumaa
& Salonen 2017, 3).

Ulkopuolinen rahoitus tarkoittaa, ettei tutkija ole työsuhteessa yliopiston kanssa. Työsuhteen puuttuminen merkitsee esimerkiksi
suomalaiselle työntekijälle keskimäärin hyvin
merkityksellisen työterveydenhoidon puuttumista, jatkuvaa epävarmuutta tuloista, opetusmahdollisuuksien puutetta, yliopistolle
mahdollisesti tehtävää ilmaista työtä, äänioikeuden puuttumista joidenkin yliopistojen
vaaleissa ja alhaista ansiotasoa verrattuna yksityiseen sektoriin tai työsuhteeseen yliopiston kanssa. Muita ulkopuolisen rahoituksen
ongelmia ovat venyvät valmistumisajat, vähäinen kontakti väitöskirjan ohjaajaan, perheen ja työn yhteensovittamisen vaikeus sekä
ulkopuolisuus työyhteisöstä ja tästä seuraava
vertaistuen puute. Myös muut työsuhteisiin
kuuluvat edut, kuten eläkemaksut, lepäävät
apurahatutkijan omilla harteilla. Apurahan
loppuessa varsinkin väitöskirjatutkijoille voi
tulla yllättäviä ongelmia työttömyyskorvausten saamisessa, sillä heidät voidaan tulkita
yrittäjiksi työsuhteen puuttumisen vuoksi –

Nuoret tutkijat kärsivät rahoituksen epävarmuudesta. Rahoituksen puute tarkoittaa työn
keskeytymistä ja uusien apurahahakemuksien
kirjoittamista. Tämä vie paljon aikaa, ja 70 %
Tieteentekijöiden liiton asiaa kartoittaneeseen
kyselyyn vastanneista kokikin apurahahakemusten vievän liikaa aikaa tutkimukselta
(Kokkonen, Harjumaa & Salonen, 2017, 14).
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tämä merkitsee sitä, ettei väitöskirjatutkija
ole automaattisesti oikeutettu työttömyyskorvaukseen.
Apurahatutkijoiden ja nuorten tutkijoiden
asema vaihtelee Suomen sisällä yliopistoittain. Osan yliopistojen käytänteistä voidaan
sanoa suorastaan alleviivaavan heidän ulkopuolisuuttaan yliopistojen työyhteisöistä.
Tämänkaltaiseksi käytännöksi voidaan nähdä
vaikkapa Helsingin yliopiston tapa laskuttaa
apurahatutkijoita työhuoneiden käytöstä, tai
muun muassa Jyväskylän yliopistossa käytössä
oleva tapa evätä ilman työsuhdetta yliopistolla työtään tekeviltä äänioikeus sekä oikeus
ehdolla oloon yliopiston sisäisissä vaaleissa.
Koska apurahat ovat monille nuorille tutkijoille erittäin tärkeä ellei tärkein yliopistotyötä
määrittävä tekijä, keräsin heiltä kokemuksia
apurahan hakemisprosessista ja sen vaikutuksista työhön:
”Jälleen yksi asia joka lisää jatko-opiskelijan
epävarmuutta, rahoitusrumba, jossa lähetetään hakemuksia kaikkiin mahdollisiin säätiöihin ja toivotaan että jostain tärppää. Tässähän ei kukaan tiedä että miksi sä saat sen
hylkäävän päätöksen.” - väitöskirjatutkija
”Kun vertaa vaikka työhakemuksen tekoon niin
hommahan on moninkertanen … En ollut kovin
hyvin perillä että millainen hakemus kannattaa millekin säätiölle tehdä, siitä ei ole kovin
virallista tietoa. Ei mulla ole sitä tietoa ihan
hirveästi vieläkään, mutta tällä hetkellä postdoc-hakemusta tehdessä teen jossain määrin
erilaisen hakemuksen Kulttuurirahastolle ja
Koneelle. Olen vuosien varrella nähnyt millaisiin hankkeisiin nämä myöntää rahoja.
Sitten on myös alkanut kuulemaan jotain sisäpiiritietoa, sellaista mitä ei missään julkisesti
kuitenkaan suoraan kerrota vaan mikä on sellaista epävirallista, ja ehkä epävarmaakin
monesti.” - väitöskirjatutkija
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Osa apurahan hakemisen vaikeudesta johtuu
siitä, ettei tutkijoiden ja säätiöiden välillä ei
ole aitoa vuorovaikutusta. Säätiöt eivät ole
velvollisia kertomaan hakijalle, miksi heidän
hakemuksensa ei mennyt läpi: suhde on yksisuuntainen. Säätiöiden rahoitushakemuksia
arvioiva henkilöstö ei ole pääsääntöisesti yleisessä tiedossa, ja sama hakemus voi arvioijien
vaihtuessa saada täysin eri vastaanoton. Myös
hakemuksiin kuluvaa aikaa kommentoitiin
haastatteluissani seuraavasti:
”Siihen (apurahojen hakemiseen) menee aikaa alussa huomattavan paljon, kun ei ole
vielä valmiita pohjia ja pitää kiinnittää huomiota sellaisiin marginaalisiin asioihin sitä
hakemusta hioessa. Sitten alkaa menemään
nopeammin mutta se on hyvin merkittävä
osa kuitenkin. Silloin kun ei ole vielä rahoitusta niin sinä haet sitä koko ajan, ja tavoitteen pitäisi olla siinä koko ajan et kehität sitä
tutkimussuunnitelmaa sellaiseen suuntaan,
että sillä saataisiin rahaa. Sitten voi aloittaa
sen varsinaisen tutkimustyön. Silloin siihen
(apurahojen hakemiseen) menee, sanotaanko 30 % työajasta. ... Sitten kun olet saanut
rahoituksen niin ehkä enää 5 %. Sitten postdoc vaiheessa nämä muut, esimerkiksi Suomen Akatemian haut vie tosi paljon aikaa ja
tämä on sitten myös vanhempien tutkijoiden
ongelma. Niillä menee sitten joka syksy yksi
kuukausi enemmän tai vähemmän hukkaan.
Ei ainoastaan niitä henkilökohtaisia vaan
myös niitä projekteja, joissa pitää olla mukana ja niin pois päin.” - väitöskirjatutkija
Rahoitushakemuksiin kulutettu aika on luonnollisesti pois ”varsinaiselta työltä”, eli nuoren
tutkijan tapauksessa tutkimukselta. Yllättäen
osassa haastatteluissani korostui rahoitushakemuksiin liittyvä ”salattu tieto”. Apurahaa
myöntävien säätiöiden kriteerit apurahoille
eivät ole aina selkeitä, eikä tilannetta auta,
ettei hakemuksien hylkäyksiä yleensä perustella. Tämä on omiaan lisäämään apurahan

hakemiseen liittyvää epävarmuutta. Säätiöt
saavat hakemuksia valtavia määriä, ja on selvää, että yleisin vastaus rahoitushakemukseen
on kielteinen. Esimerkiksi Koneen säätiö sai
vuonna 2019 5507 hakemusta, joista myönteisiä oli 294. Tämä tarkoittaa 5 % mahdollisuutta saada hakemus läpi (Koneen säätiö, 2020).
Kysyin haastateltaviltani myös kielteisen rahoitushakemuksen aiheuttamia tunteita:
”(kielteiseen päätökseen) Tottuu joo. Siihen
epävarmuuteen ei, mutta niihin hylkääviin
kyllä. Ekalla kerralla se tuntui murskaavalta tuomiolta, mutta sitä on ymmärtänyt,
että hyviä hakemuksia on niin paljon, että
vaikka omassa tutkimuksessa ei mitään vikaa olisikaan niin siihen ei välttämättä saa
rahaa. Esim. eräältä nimeltä mainitsemattomalta tamperelaiselta professorilta kuulin,
että Kulttuurirahasto ottaa tosi vakavissaan
ainakin tällä alalla ne asiantuntijat kommentit, joita niihin hakemuksiin kerätään,
ja toisaalta Koneen säätiö ei, että se tuntuu
olevan jotenkin omavaltaisempi siinä. Siis
toisaalta tää on huhupuhetta, mutta Kone
on toisaalta ainut jolla tuntuu olevan selkeä
linja siinä mitä ne rahoittaa.”- lehtori
Osa väitöskirjaa työstävistä henkilöistä pääsee
työsuhteeseen yliopiston kanssa tutkimusprojektien kautta. Työsuhteiden yleisyys vaihtelee
voimakkaasti aloittain. Luonnontieteellisillä,
lääketieteellisillä, teknillisillä ja oikeustieteellisillä aloilla väitöskirjan kirjoittaminen
työsuhteessa on huomattavasti yleisempää
kuin ihmistieteissä. Tämä johtuu kahdesta
seikasta: valmistumisen jälkeinen työllistyminen on edellä mainituilla aloilla suhteellisen
varmaa, ja yksityinen sektori tarjoaa usein
yliopistoja parempaa palkkaa ja etenemismahdollisuuksia. Tällöin yliopiston jatkoopintoja jää suorittamaan vähemmän ihmisiä.
Ihmistieteellisillä aloilla väitöskirjoja tehdään
suhteellisesti enemmän, ja näin kilpailu työsuhteista on myös kovempaa. Yleisesti työ-

suhdetta voidaan luonnehtia varmemmaksi
kuin apurahan turvin tehtävää tutkimusta.
Se takaa parempia etenemismahdollisuuksia
uralla, ja työsuhde, vaikka pätkämuotoinen,
tuo mukanaan myös edes jonkinasteisen varmuuden tulevaisuudesta. Haastattelemistani
väitöskirjatutkijoista yksi oli päässyt työsuhteeseen yliopiston kanssa projektin kautta
alalla, jolla tämä on suhteellisen harvinaista.
Hän kommentoi asemaansa näin:
”Tiedän että on hyvin etuoikeutettu asema
kun pääsee suoraan aloittamaan (projektissa) gradun jälkeen ja valmiiseen projektiin et
onhan se hieno tilaisuus. Mut siinä on jopa…
sanosinko, tuntee itsensä jopa syylliseksi. Se
(syyllisyyden tunne) onkin tämmöinen kiero,
siis kiero tunne siinä mielessä että se on ristiriitainen, ajattelee että oma työ on tärkeää ja
sitä pitäisi rahoittaa mutta se tulee siitä että
kuitenkin monet kärsii tosi kovasti omasta
tilanteestaan, epäoikeudenmukaisesta tilanteestaan omasta näkökulmasta katsottuna.
Kyllä sitä on tullut pohdittua tai tietää että
omakin tilanne tulee luultavasti muuttumaan, että siinä mielessä koen, että tää epävarmuus koskettaa myös itseä, vaikka tällä
hetkellä onkin muutamaksi vuodeksi taattu
tulot. Mut joo, on sellasena negatiivisena
tunteena mutta myöskin yhdistyy varmasti
tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen, mutta
välillä kokee jopa syyllisyyttä siitä, että miten
mulla nyt (naurahtaa) on tämmöinen mahdollisuus ja minkä takia niin monella muilla
jotka sinänsä varmasti ansaitsisi ihan yhtä
lailla rauhan tehdä sitä omaa työtä. Mitenkään vähättelemättä omaa työtä, niin se ei
välttämättä ole mitenkään sidoksissa siihen,
kuinka paljon tehnyt hommia, vaan se on
kiinni siitä miten paljon resursseja ja mahdollisuuksia on just siellä missä sä olet. Aika
paljon varmaan sellaisia satunnaisia asioita
siinä on.” - väitöskirjatutkija
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Nuoret tutkijat tuntevat suuria paineita työssään. Tutkimista luonnehditaan usein kutsumustyöksi. Kutsumustyö on määritelmällisesti vahvan sisäisen motivaation ohjaamaa,
mitä usein pidetään puhtaasti positiivisena. Sisäisen motivaation kääntöpuolena on
kuitenkin se, että se vaikuttaa siihen, miten
tutkija hahmottaa itsensä ihmisenä. Jos sekä
työympäristön että tutkijan itsensä vaatimukset julkaisuista ja tehdyn työn tasosta ovat
korkeat, tuntuu jokainen epäonnistuminen
henkilökohtaiselta katastrofilta. Tutkimustyöhön kuuluvan sisäisen motivaation, ulkoisten
odotusten ja tuon tutkimuksen mahdollistavien seikkojen välillä vallitsee monta ristiriitaa, jotka hankaloittavat nuorten tutkijoiden
asemaa yliopistoilla. He eivät ole automaattisesti yliopistoyhteisön täysvaltaisia jäseniä,
mutta heihin kohdistuu odotuksia samalla
tapaa kuin vanhempiin kollegoihin. Tutkijan
työtä luonnehditaan perinteisesti yksinäiseksi. Humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä
aloilla tutkimusta tehdään lukemalla kirjoja ja
kirjoittamalla ”omassa kammiossaan”. Käsitys yksinäisestä tutkijasta ei todellisuudessa
usein pidä paikkaansa. Vertaistukea tarjoava, kollegiaalinen akateeminen yhteisö on
tärkeä tekijä työhyvinvoinnin luomisessa.
Apurahan turvin työtään tekevät tutkijat ovat
kuitenkin vaarassa jäädä ulkopuolisiksi näistä yhteisöistä.
Kyky ja taito tehdä tutkimusta kehittyy hiljalleen, eikä kukaan ole syntyessään ammattimainen tutkija. Tutkijaksi kasvaminen on
oppimisprosessi siinä missä mikä tahansa
muukin, eikä yhdessäkään oppimisprosessissa vältytä virheiltä. Tutkimuksen ollessa
voimakkaan sisäisesti motivoitunutta voivat
nämä virheet tuntua kauheammilta kuin ne
todellisuudessa ovat. Tämän lisäksi rahoitushakemuksista saatavat hylkäykset saattavat tuntua merkityksellisemmiltä kuin ne
ovatkaan. Ei lienekään yllättävää, että nuorten tutkijoiden mielenterveys on vielä paljon
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huonommalla tolalla kuin perustutkinto-opiskelijoilla. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että jatko-opiskelijoiden parissa muhii
suoranainen mielenterveyspommi: noin 40 %
jatko-opiskelijoista kärsii ahdistuksesta tai
masennuksesta (Leveque ym., 2017; Evans
ym., 2018). Tämä tarkoittaa väitöskirjatutkijoiden noin kuusinkertaista riskiä sairastua
mielenterveysongelmiin keskimääräiseen
väestöön verrattuna. Erityisessä riskissä ovat
apurahan turvin väitöskirjojaan tekevät nuoret tutkijat, sillä heillä ei pääsääntöisesti ole
tukenaan työterveyshuoltoa.
Väitöskirjatutkijoiden työssä tulosohjaus näkyy kilpailuna apurahoista ja tieteen teon tapojen kaventumisena. Tulosohjaus palkitsee
halutuista tuloksista: tällä hetkellä haluttuja
tuloksia ovat innovaatiot, kansainvälisyys ja
”huippuus”. Innovaatioiden ja teknologian korostaminen tarkoittaa perustutkimuksen vähentynyttä arvostusta verrattuna soveltavaan
tutkimukseen. Pyrkimys kansainvälisyyteen
näyttää vaikuttaneen tutkimukseen kahdella
tapaa. Ensinnäkin tiedemaailman lingua francana toimivan englannin kielen korostunut
asema tarkoittaa suomenkielisen tutkimuksen arvon pienemistä ja suomen kielen köyhtymistä. Toiseksi kansainvälisyyspyrkimys
yhdistyy usein huippuuteen. Ylikansallisen
huipputieteen statuksen tavoittelun on osoitettu muuttaneen jo esimerkiksi sosiologiassa
tehtävän tutkimuksen orientaatiota (Hokka,
2019). Huippuuden korostaminen OKM:n tulosohjauksessa ja Suomen Akatemian rahoituksen kohdentamisessa on johtanut kovenevaan kilpailuun, joka pitkällä aikavälillä jakaa
ihmiset voittajiin ja häviäjiin. Tämä näyttää
syövän molempien ryhmien työtyytyväisyyttä.
Kaiken kaikkiaan nuorten tutkijoiden asema
vaikuttaa hankalalta. Toivoa paremmasta on.
Yleensä tämä toivo manifestoituu uralla etenemisen haaveina, ajatuksena siitä, että seuraavalla asteella asiat muuttuvat. ”Tohtorina

minulla menee paremmin, post-docina minulla menee paremmin, lehtorina asiat ovat
varmasti eri tavalla, viimeistään professorina
kaikki on hyvin.” Tämä toivo voi auttaa jaksamaan rahoituksen epävarmuutta. Kaikille
tämä toivo ei riitä. Nuorista tutkijoista 59 % on
harkinnut siirtymistä yksityiselle sektorille, ja
49 % siirtymistä täysin toisiin tehtäviin, toisin
sanoen uudelleen kouluttautumista tai alan
vaihtoa (Kokkonen, Harjumaa & Salonen 2017,
19). Näiden lukujen hälyttävyyttä on hankalaa
korostaa tarpeeksi. Nuoret tutkijat ovat isoin
yksittäinen työntekijäryhmä yliopistoissa, ja
he ovat myös yliopistoyhteisön tulevaa rakennusainesta. Nuorten tutkijoiden työn edellytyksiä on mietittävä uudelleen. Myös nuorten
tutkijoiden uraohjaus vaatii kehittämistä.
Tilastojen valossa heidän mielenterveyspalvelujensa parantamiselle vaikuttaa olevan
suuri tilaus. Lisäksi nuorten tutkijoiden ja
apurahan varassa toimivien tutkijoiden toimeentulo olisi uudistettava perinpohjaisesti.
Jos yliopistossa työtään usein apurahalla tekevät tutkijat ja nuoret tutkijat edustavat uutta prekaaria luokkaa, edustavat vakinaisissa
viroissa työtään tekevät lehtorit, apulaisprofessorit ja professorit eräänlaista eliittiä. Läpi
yliopistojen pitkän historian korkeammat
positiot akatemiassa ovat tuoneet haltijalleen
tiettyä ”prestiisiä”, yhteiskunnallista arvovaltaa ja asemaa. Nykypäivänä tämä prestiisi on
kuitenkin kokenut inflaation. Professorien
virat eivät ole enää vakinaisia vaan toistaiseksi voimassa olevia. Tämä muutos tapahtui
vuonna 2005 UPJ:n (uusi palkkausjärjestelmä)
myötä. UPJ, ja sitä seurannut, nykyisin voimassa oleva YPJ (yliopiston palkkausjärjestelmä) merkitsivät suurta murrosta yliopistotyön
luonteelle. Se toi ensimmäistä kertaa NPM:n
periaatteet konkreettisesti näkyviksi monille
yliopistolla työtään tekeville.
UPJ sai voimaanastuessaan osakseen runsasta
kritiikkiä. Ennen UPJ:ää yliopistojen henkilös-

tön työsuhteet olivat virkamuotoisia. Virkamiehinä henkilöstön palkkaus nousi tehtyjen
työvuosien mukaan. Kuten Heikki Patomäki
toteaa kirjassaan Yliopisto Oyj (2005), UPJ:n
voidaan sanoa tuoneen yliopistoihin NPM:n
oletuksen ihmisestä ahneena ja ensisijaisesti
omia tulojaan optimoivana oliona. Jotta tulojen optimointi olisi mahdollista, täytyi yliopistolla työskentelevien ihmisten palkkaus
saada markkinapohjaiseksi.
Jotta palkkaus voisi olla markkinapohjaista, tulee palkkauksen vaihdella työn tehokkuuden ja tuottavuuden mukaan. Tulosohjaus yksittäisten ihmisten palkkaamisessa
perustuu siis palkan vaihteluun. Henkilön,
jonka katsotaan saavan tuloksia aikaan, ajatellaan olevan oikeutettu näin suurempaan
palkkaan. Tämä New Public Managementin
(NPM) julkishallinnollisen johtamisfilosofian perusteisiin pohjaava menettely sisältää
runsaahkosti ongelmia, joiden käsittelyyn
tämän luvun loppu keskittyy.
Heikki Patomäen mukaan UPJ oli osa pitempää uudistusten ketjua, joiden tarkoitus oli
muuttaa suomalainen tutkimus- ja koulutusjärjestelmä kilpailun lakien mukaan toimiviksi
markkinoiksi (2005, 15). Uusliberalistiseen
talousteoriaan pohjaavan NPM:n tarkoitus
on arvioida ja mitata ihmisiä. Patomäki palauttaa UPJ:n taustalla vallitsevat oletukset
”ihmisestä oikeutettuna oman työnsä hedelmiin” liberalismin klassikkoon, John Lockeen
(2005, 29). Menemättä tätä pitemmälle liberalismin ja sen manttelinperijän, uusliberalistisen talousteorian perusteisiin voidaan
esittää kysymys, kuinka yliopistolla tehtävän
työn tuloksia arvioidaan?
Yliopistolla työsuhteessa olevien henkilöiden
palkkaus määrittyy henkilökohtaisen työsuorituksen ja tehtäväkohtaisten vaativuuskategorioiden kautta. Kategorioita, joiden
arvioidun vaativuuden mukaan palkka mää-
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rittyy, on kolme: opetukselliset ansiot, tutkimukselliset ansiot ja yliopistoyhteisölliset ja
yhteiskunnalliset ansiot. Henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointi taas pitää sisällään
sellaisia arviointikriteerejä kuin ammatinhallinta, vastuullisuus, työyhteisössä toiminta
sekä työn laatu ja tuloksellisuus (Yliopistojen
TES, 2020).
Yliopistolla tehtävän työn vaativuuden tason
määrittelee lähiesimies. Lähiesimies on yliopistolla pidemmän uran tehnyt, yhteisöön
vakiintunut tutkija. Keskimääräisen tutkijan
palkka on näin hierarkkisesti määrittynyt:
ylempänä organisaation hierarkiassa olevan
esimiehen palkan määrittelee hänen yläpuolellaan oleva ja niin edelleen. Ei liene yllätys,
että korkeammalla hierarkiassa oleva määrittelee oman työnsä vaativuustason korkeammaksi kuin alempana olevien. Näin ollen
palkasta on muodostunut valtarakenne, joka
osoittaa ihmisen aseman yhteisössä. Haastatteluissani YPJ:tä kommentoitiin esimerkiksi näin:
”Se (YPJ) selvästi ohjaa ajattelemaan, että ihminen on ahne olento, ja että palkkakuitti on,
niin, että palkka kasvaa … Kyllä mä huomaan
sen, en tiedä olenko sitten poikkeuksellisen
ahne ihminen, huomaan sen, että ajattelen
omaa tutkimusrahoitushakemusta ja osittain
myös julkaisemista siltä kannalta että okei,
jos onnistun tässä niin mitä sitten voin lähteä vaatimaan palkaksi täältä. Tiedän kyllä,
että olisin ihan tyytyväinen siinä vanhassa
mallissa jossa palkka kasvaa vain iän vuoksi.
Se (YPJ) ohjaa omaa ajattelua tässä mielessä
laskelmoivampaan suuntaan” - professori
Selvimmin UPJ ja YPJ ovat näkyneet siinä, että
korkeamman hallinnon palkat ovat nousseet
voimakkaasti. Niin dekaanien kuin ylemmän
hallintohenkilökunnan työn on säännöllisesti katsottu olevan niin vaativaa, että heidän
palkkansa keskimäärin tuplaantuivat uuden
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palkkaussysteemin myötä. (Patomäki, 2005,
189.) Lisäksi hallinnon ja hallinnossa työtään
tekevien määrä näyttää yleisesti ottaen lisääntyneen.
UPJ:n, sitä seuranneen YPJ:n ja koko NPM:n
toiminnan logiikkaa on kutsuttu yliopistolle vieraaksi. Yliopistoissa tehtävän tieteen,
opetuksen, tutkimuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden logiikka ei pohjaa työntekijöiden väliselle kilpailulle tai suurempien
raha-ansioiden tavoittelulle: ”UPJ välineellistää akateemisen työn tulokset. Se tekee tutkimuksen ja opetuksen tuloksista mitattavia
määriä, joiden arvo punnitaan rahassa.” (Patomäki, 2005, 46.)
Yksilöiden tasolla lisääntynyt kilpailu aiheuttaa kovempia paineita töissä onnistumiseen.
Matteus-efekti, jossa niiltä, jotka ovat saaneet
vähän, viedään kaikki ja ne, jotka ovat onnekkaita, saavat lisää, kuvaa nykypäivän yliopistoja hyvin. Tätä ilmiötä kuvastaa haastattelemani tutkijan käyttämä teatterianalogia:
”Päästäs tämmösestä helvetillisestä pönötyskulttuurista, et joillekin tarjotaan niitä
mahdollisuuksia ja joillekin taas ei, että toiset
saa olla yleisönä ja toiset taas esiintyjinä.” apurahatutkija
Yliopistojen palkkausjärjestelmä perustuu
pitkälti ajatukseen siitä, että huippuja tulee
palkita. Tämä näkyy palkkauksen eroina alojen
välillä, sillä yleisesti huiput löytyvät teknologian alalta. Tämä jättää ihmistieteet paitsioon,
ja samasta positiosta ja tehdystä työstä maksetaan eri aloilla eri tavoin. Ja jotta huippuja
voidaan palkita, on tuon palkkiorahan tultava jostain. Yliopistojen sisällä voidaan puhua
nollasummapelistä – toisen saama palkka on
pois toiselta. Nykyinen palkkausjärjestelmä
pyrkii kannustamaan ihmisiä tehokkuuteen
lisäämällä tietoisesti tuloeroja yliopistojen
sisällä. Kattavaa tutkimusta palkkausjärjes-

telmän vaikutuksista yliopistojen palkkojen
eriytymiseen ei kuitenkaan ole tehty.
Pahimmillaan yliopistojen palkkausjärjestelmä johtaa epäkriittisyyteen työolojen suhteen.
Epämääräisesti toteutettujen, lähiesimiesten
ja esimiesten kanssa käytävien palkkaneuvottelujen on esitetty johtavan suosikkijärjestelmiin ja pelon ilmapiiriin (Kekkonen,
2019, 192).
”Se (UPJ) ei ollut alun perin huono, mutta
monet seikat on tehnyt siitä huonomman,
sillä uuden yliopistolain myötä monet asiat on mennyt sellaisen salaisuudenverhon
taakse ja johtajavaltaisessa järjestelmässä
nämä palkan asetannat tapahtuu paljolti
kaveripohjalta. Ja meillä dekaanit on ainakin käyttänyt niitä vaaliaseena, sopivilla
ihmisillä on ollut parempaa suoritustasoa
just ennen vaaleja.”- Jukka Kekkonen
Hierarkkisuus ja avoimen keskustelun tukahduttaminen ovat kaukana siitä, mitä tieteen yleensä ajatellaan olevan. Tätä NPM:in
pohjaava YPJ vaikuttaa silti tekevän: se lisää
hierarkkisuutta, perusteettomia palkkaeroja
ja hallinnon tasolta tulevaa tarkkailua. Tämä
voi johtaa kateuteen ja epäluuloon niin yksittäisten tutkijoiden kuin alojenkin välillä.

4.4 m AnAg eR i A l i Smi
Managerisaatio kuvaa terminä organisaatioiden muuttumista johtajavetoisemmaksi,
ja se on olennainen osa yliopistojen yritysmäistymistä. Käytännössä managerisaatio
on näkynyt vanhojen, luonteeltaan hitaiksi
kritisoitujen kollegiaalisten elinten, kuten
Helsingin yliopiston konsistorin, lakkauttamisena ja muutoksina perinteisesti vaikutusvaltaisten kollegioiden ja tiedekuntien
asemassa. Sekä kollegioilta että tiedekunnilta

riisuttiin vuoden 2010 yliopistolaissa runsaasti valtaoikeuksia, ja niitä voidaan kuvata
tätä nykyä lähinnä kumileimasimiksi. Iso osa
näiden elimien valtaoikeuksista siirtyi dekaaneille, rehtoreille ja yliopistojen hallituksille. Rehtoreilla ja dekaaneilla on tätä nykyä
enemmän valtaa erityisesti rekrytoinnin ja
budjetoinnin suhteen, eikä heidän niin halutessaan tarvitse käydä kollegiaalisille päätöselimille tyypillisiä, pitkällisiä keskusteluja
päätöksistään henkilöstön kanssa. Managerialistinen kehitys on muuttanut yliopistojen
hallinnon ylhäältä alaspäin suuntautuvaksi.
Nyky-yliopistoissa valta tehdä päätöksiä lepää
siis entistä enemmän ylemmän ja keskitason
hallinnon harteilla.
Managerisaation kehitystä yliopistoissa voidaan selittää pitkälti yliopistolain sisällöllä.
Managerisaation mahdollistanut, vuonna 2010
voimaanastunut uusi yliopistolaki pohjasi ylikansallisiin trendeihin. Sen valmistelussa vaikuttivat vahvasti OECD ja Euroopan unionin
linjaukset (Mäenpää, 2009, 1–7). Lain ilmoitettu tarkoitus oli tehdä yliopistoista enemmän
autonomisia erityisesti taloudellisessa mielessä. Tähän pyrittiin nostamalla yliopistojen
statusta niiden perinteisestä asemasta ”valtion
tilikonttoreina” itsenäisiksi oikeushenkilöiksi. (Mäenpää, 2009, 62.) Tämä aspekti laista
saikin yliopistojen henkilöstöltä positiivisen
vastaanoton (Rinne ym., 2012). Taloudellisen
autonomian tavoite ei kuitenkaan varsinaisesti toteutunut: koska yliopistojen raha tulee
edelleenkin voittopuoleisesti OKM:n kautta,
ei OKM:n valta yliopistoihin vähentynyt vaan
pikemminkin tulosjohtamisen nousun myötä
kasvoi. Tämän lisäksi yliopiston tehtäväksi on
tullut hankkia rahoitusta itsenäisesti.
Yliopistot voivat hankkia rahoitusta itsenäisesti lahjoituksilla tai sijoittamalla. Tämä vaatii työtä, jota yliopistolla ei tarvinnut ennen
tehdä. Näin ollen yliopistojen rahoituksesta
huolehtivan hallinnon määrä onkin kääntynyt
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nousuun, vaikka varsinkin alemmasta hallinnosta huolehtivan henkilöstön määrä on
vähentynyt (Patomäki 2005). Alemman hallinnon, kuten sihteerien, opettamisen suunnittelusta huolehtivan henkilöstön ja assistenttien
määrän vähentyessä varsinkin professoreiden
työaika kuluu entistä enemmän yksinkertaisten hallinnollisten asioiden hoitoon.
Rahoituspohjan kasvu ja yliopistojen uusi status oikeushenkilönä ei ole ollut yksioikoisen
hyvä muutos. On kiistämätöntä, että yliopistojen itsehallinto on taloudellisessa mielessä
autonomisempaa ja valtiosta erillisempää
kuin ennen. Yliopistojen autonomian muut
aspektit, kuten opetuksen ja tutkimuksen
vapaus sekä työntekijöiden mahdollisuudet
vaikuttaa omiin työoloihinsa, ovat kuitenkin
heikentyneet managerialistisemman otteen
myötä. Yliopistojen uudet hallinnolliset käytänteet ovat pitkälti yrityksiltä lainattuja. On
huomioimisen arvoista, että OECD ajoi yliopistojen taloudellisen itsenäisyyden vahvistamista siksi, että taloudellisen itsenäisyyden
tarkoitus oli mahdollistaa yliopiston yritysmäisempi toiminta (OECD 2007; Mäenpää
2009, 1–7). Tämä yritysmäisyys on näkynyt
tutkijoiden, oppiaineiden että yliopistojen
välisen kilpailun lisääntymisenä ja rahallista
hyötyä tuottavien innovaatioiden vaatimisena yliopistoilta. Managerialismia voidaan
kutsua tulosjohtamisen konkretisoivaksi hallinnon muodoksi, jonka keskeisin pyrkimys
on mahdollistaa yliopistojen yritysmäinen
toiminta. Ylhäältä alaspäin toimiva hallinto
tekee kollektiivisesta tahdonmuodostuksesta
haastavampaa, ja näin ollen nyky-yliopistojen
hallinto pystyy aiempaa helpommin saattamaan käytäntöön yliopistojen ulkopuolelta
tulevia vaateita uudistuksiin.
Dekaanien ja rehtoreiden valtaoikeuksien lisääntymisen myötä yliopiston muun
henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat
pienentyneet. Käsittelen managerialismin
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konkreettisia vaikutuksia pidemmin Yliopisto-organisaation lyhyt oppimäärä -luvussa.
Seuraavaksi käsittelen managerialistiseen
johtamiseen keskeisesti kuuluvaa, yliopiston henkilöstön asiantuntevuuden ja itseohjautuvuuden kyseenalaistavaa raportoinnin
kulttuuria.

4. 5 Ak AT eeminen
VA pAu S jA VA lVonTA
Näinä päivinä yliopistoissa tehtävään työhön
kuuluu olennaisesti siitä raportointi. Raportointi ja muu henkilöstöltä vaadittu itsearviointi kuvaavat hyvin instituutionaalisen
ja yksilöllisen tason välistä vuorovaikutusta
tulosjohtamisen paradigmassa. Esimerkiksi työajan kohdentamiseen ja seuraamiseen
tarkoitetun Sole-TM-systeemin tarkoitus on
tehostaa yliopistolla tehtävää työtä kahdella
tapaa: se sekä antaa hallinnolle keinon valvoa
ja kontrolloida ihmisten ajankäyttöä että saa
ihmiset tarkkailemaan omaa ajankäyttöään.
Oletuksena tämän taustalla on, että ihmiset
tekevät enemmän töitä, kun heitä valvotaan.
Kyseisen järjestelmän positiivisiin vaikutuksiin näyttää uskovan vain n. 10 % yliopistolaisista (Rinne 2018, 148–149). Yliopiston henkilöstö kärsii jo ennestään kroonisesta kiireestä,
ja mahdollisesti turhan raportoinnin lisääntyminen vie aikaa. Raportointiin suhtaudutaan
yleisesti yliopistoilla turhana työnä.
Erityisesti vanhempien tutkijoiden tehokkuuteen pyrkivä tulosohjaus, siihen liittyvä valvonta ja yksinkertaisesti kasvanut työtaakka
ovat johtaneet ajankäytön ongelmiin. Yliopistotyötä saatettiin ennen kuvata ”ajattomaksi
ajaksi”, jota määritteli ajattelun ja kirjoittamisen vapaus. Nykyään tämä ei näytä pitävän
paikkaansa. Yrityksistä lainatut työn hallinnan
muodot, kuten tiukat deadlinet ja ajankäyttöraportit, vaikuttavat tuoneen yliopistoon

uuden hädän ja kiireen tunnun. Ulkoa päin
asetetut vaatimukset täytyy toteuttaa entistä nopeammin. Nämä aikapaineet näyttävät
koskettavan kaikkein räikeimmin yliopiston
ulkopuolisella rahoituksella operoivia tutkimusprojektiryhmiä noiden projektien vaatiman raportoinnin vuoksi. Yliopistossa aika
on alkanut näyttää resurssilta, jota voidaan
”ostaa, varastaa, säästää tai lainata”. (Ylijoki
& Mäntylä, 2003.) Tutkimusprojektiin kulutettu aika on pois hallinnolliselta työltä,
hallinnollinen opettamiselta, opettaminen
raportoinnilta ja niin edelleen.
Vahvat ohjailumekanismit vähentävät ihmisten luottamusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa tehdä itseohjautuvaa työtä.
Lisääntynyt kiire tarkoittaa, ettei työtä saa
tehdä enää niin hyvin kuin haluaisi. Yliopistojen piirissä tämä näkyy opetuksen ja tutkimuksen vapauden kaventumisena. On perusteltua puhua yliopistotyön etiikasta. Mitä
tutkimukselta ja siihen pohjautuvalta opetuksella lopulta halutaan? Perinteisesti tieteelliselle toiminnalle on annettu yliopistoissa
itsearvoinen asema. Tiedettä tehdään sen
itsensä vuoksi, eikä suinkaan siitä saatavan
rahallisen palkkion tai muiden välineellisten
hyötyjen vuoksi. Perinteisesti tieteellisen tutkimuksen eräs palkitsevimmista puolista on
sen itseohjautuva luonne, jota uusi raportoinnin ja valvonnan kulttuuri haastaa.
Opetuksessa huomattavasti tutkintokiintiöiden täyttöä motivoivampi tekijä vaikuttaisi
olevan opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutussuhde. Kun kummatkin osapuolet
ovat kiinnostuneita opetuksessa käsiteltävästä asiasta, avaa tämä oppimisen mahdollisuuden ei ainoastaan oppilaalle, vaan ehkä
ennen kaikkea opettajalle. Tätä asennetta kuvaa sivistysyliopiston ideaan sisältyvä ihanne
totuuden etsimisestä oppilaan ja opettajan
välisenä projektina.

Tutkimuksessa itseohjautuvuus ja siihen liittyvä sisäinen motivaatio näkyy jo aiheen valinnasta asti – esimerkiksi luontoa arvostava ihminen voi valita tutkimuskohteeksensa
vaikkapa ornitologian tai ympäristötieteet.
Tutkimus toteutetaan itseasetettujen hypoteesien ja itseohjautuvien tutkimusprosessien kautta ilman, että kukaan kertoo, kuinka
tutkimuksen tulisi edetä. Tämän raportin
kannalta mielenkiintoisin kysymys on kuitenkin hallinnon ja itseohjautuvuuden suhde.

4. 6 Yliopi STojen
hAllin To jA
i T Seoh jAu T uV uuS
Hallinnossa itseohjautuvuus merkitsee ennen
kaikkea akateemisen yhteisön omaa asiantuntijuutta siitä, miten opetus ja tutkimus
olisi järkevintä toteuttaa. Asiantuntijaorganisaationa yliopisto on täynnä ihmisiä, jotka
tietävät kuinka heidän tulee tehdä oma työnsä, eikä tämä fakta ole muuttunut tulosjohtamisen tai managerialismin nousun myötä.
Taloudellisuutta ja tehokkuutta korostava
kriteeristö vaikuttaa yliopistojen toimintaan
vahingollisesti (Hannukainen & Brunila 2017).
Yliopistotyössä pärjääminen huolestuttaa
entistä enemmän: kuka näyttää luuserilta,
kenen tutkimuskysymys on liian puhtaasti
perustutkimusta, kuka antaa itsestään hyvän
kuvan dynaamisena voittajana ja kuka tippuu
kelkasta. Yksilöön kohdistuva tulosohjaus
tuottaa uusia paineita työn vaatimuksien lisääntyessä. Tästä seuraa riittämättömyyden,
epävarmuuden, kyynisyyden ja apaattisuuden
tunteita, jotka kaikki vaikuttavat yleistyneen
yliopistomaailmassa.
Perinteinen tieteellinen itseohjautuvuus ja
tulosohjaus ovat avoimesti ristiriidassa toistensa kanssa, ja tulosohjaus näyttää kaventa-
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neen merkittävästi itseohjautuvuuden alaa.
Akateemisen vapauden sijasta yliopistolla
työtään tekevien vapaus on muuttunut lähinnä vapaudeksi osallistua kilpailemiseen.
Tuloksena on tyytymättömiä tutkijoita ja huonontuvaa tiedettä.
Lisääntynyt kilpailu yliopistoissa ei näy ainoastaan yksilötasolla. Tieteellinen maailma,
ja näin myös yliopistojen henkilöstö, identifioituu yleensä voimakkaasti tieteenalaan.
Tutkijat muodostavat näin tieteenalojensa
rajojen määrittämiä ryhmiä. Nämä ryhmät
ovat aina joutuneet kamppailemaan toisiaan
vastaan elintilasta. Tämä kamppailu on manifestoitunut läpi historian erilaisina vääntöinä siitä, kuka ”lähenee totuutta” kaikkein
parhaiten. Tieteellisten paradigmojen vaihtuessa myös tieteenalojen ja oppiaineiden saamat resurssit muuttuvat, mikä johtaa alojen
sisäisiin ja niiden välisiin vääntöihin tiloista,
rahoituksista ja hallinnollisesta edustuksesta
(Tuunainen, 2005).
Edellä kuvatun kaltaiset tieteelliset kamppailut ovat olennainen osa tieteen itsensä kehitystä. Uudet tieteenalat syntyvät aiempien tieteenalojen rajallisista kyvyistä selittää tiettyjä
kysymyksiä. Kysymys on sekä eri tieteenalojen
eroavista maailmankatsomuksista että niiden
välisestä resurssikamppailusta. Tieteensosiologisesta näkökulmasta voidaan esittää,
että abstraktin tason tieteelliset kamppailut
ilmenevät siis käytännöllisinä ja poliittisina
kamppailuina esimerkiksi työtiloista ja rahoituksesta. Vaikka kyseinen kamppailu onkin
ikiaikainen, on tulosjohtaminen kärjistänyt
sitä muutamassa vuosikymmenessä.
Tätä nykyä lähestulkoon kaikki tieteenalat
joutuvat sopeutumaan ulkoa tuleviin vaatimuksiin (Tuunainen 2005, 170). Oppiaineilta
vaaditaan jatkuvia näyttöjä tuloksistaan niin
apurahojen, projektirahoitusten kuin uusien
opiskelijoiden muodossa. Näiden näyttöjen
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perusteella oppiaineille myönnetään käyttöönsä tiloja ja laitoksen tai tiedekunnan varoja.
Oppialaansa vakaasti uskova professori voi
yrittää hankkia aggressiivisesti resursseja
ja tiloja oman alansa käyttöön muiden kustannuksella, mikä on omiaan synnyttämään
epäsopua tieteenalojen välille. Kilpailu on
koventunut myös yliopistojen välillä. Yliopistojen väliset rankingit, kuten Shanghai-lista,
määrittävät yliopistojen asemaa vaikuttaen
niin yliopistojen sisäiseen palkkaukseen kuin
niiden kansainväliseen vetovoimaan.
Kaiken kaikkiaan yliopistotyö vaikuttaa raaistuneen viime vuosikymmeninä. Yliopistolla
työskentely on säilyttänyt edelleen viehätyksensä, mikä selvinnee jo pelkästään tehtyjen
väitöskirjojen määrän lisääntymisestä. Jotta
yliopistotyön edellytyksiä voitaisiin parantaa, on sen tämänhetkisiä epäkohtia syytä
tarkastella huolellisesti. Erityisen haastavana ongelmana näyttäytyy akateemisen maailman tulevaisuuden rakennusmateriaalin,
eli nuorten tutkijoiden, tilanne. Yliopistojen
tulee luoda nuorten tutkijoiden työlle paremmat taloudelliset edellytykset sekä pyrkiä turvaamaan heidän asemansa työyhteisön jäseninä. Toisekseen yliopistojen tulee ratkaista
opetuksen ja tutkimuksen tämänhetkinen
epäsuhta. Kilpailukulttuurin aiheuttamalle
pahoinvoinnille ei ole helppo löytää yksinkertaisia ratkaisuja. Tärkeintä yliopistojen
toimintakulttuurin kehittämisessä olisi palauttaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa omiin
työoloihinsa. Tämä onnistuu järjestämällä
yliopistojen hallinto demokraattisemmaksi. Hallinnon ja hallinnollisen työn ei tulisi
koskaan olla itsearvoista, kuten se vaikuttaa
esimerkiksi raportoinnin osalta olevan. Hallinnon tarkoitus on mahdollistaa yliopistolla
tehtävä aidosti merkityksellinen työ.
Managerialismi ja siihen kuuluva valvonta
ovat kyseenalaistaneet yliopistolla työskentelevien ihmisten asiantuntijuuden ja kyvyn

tietää oman työnsä edellytykset. Yliopistojen
henkilöstön pariin kilpailun avulla synnytetty
eripura on osasyy sille, miksi yliopistodemokratia on saatu ajettua alas. Demokratia yleisesti vaatii luottamusta sekä omaan asemaan
ja kykyihin että kanssaihmisiin. Yksilön pärjäämistä korostava työ- ja toimintakulttuuri
estää tehokkaasti kollektiivisen tahdonmuodostuksen, joka on kaiken demokraattisen

toiminnan elinehto. Yliopistoille ja tieteelle
vieraat, uudet hierarkkiset valtasuhteet johtavat pahimmillaan epäkriittisyyteen kannustavaan pelon ilmapiiriin, jossa demokratiaan
kuuluva sananvapaus ei voi toteutua. Liikaa
yksilöllistä menestystä korostava ympäristö
heikentää sekä tieteen teon että kaiken yhteistoiminnan edellytyksiä.
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5

Yliopistoorganisaation lyhyt
oppimäärä

”Mitä olen itse tehnyt vaalityötä edustajistovaaleissa, valmistautuessa puolustamaan
oman ryhmän linjoja ja tavoitteita vaikka
jossain vaalistandeilla, niin yleensä se keskustelu alkaa sillä että ’niin, mikäs tää onkaan tää edustajisto, mikäs sen tehtävä on ja
mitä se tekee?’ … Se koko järjestelmä on niin
monimutkainen, että sulla menee se viisi,
kuusi seitsemän tai kymmenen vuotta että
sen oppii ymmärtämään.”- Jyväskylän yliopiston hallituksen opiskelijajäsen
Yliopistot ovat monimutkaisia kokonaisuuksia hallittaviksi ja hallinnoitaviksi. Yliopistot
koostuvat joukosta erilaisia tieteenaloja, joilla
kaikilla on omat toimintakulttuurinsa ja maailmankatsomuksensa. Moniäänisyys tekee
yliopistoista organisaatioina poikkeuksellisia. Se tekee yliopistodemokratiasta myös
haastavan aiheen lähestyä konkreettisella tasolla. Eri oppiaineet, laitokset ja tiedekunnat
voivat poiketa suuresti toimintakulttuuriensa
ja organisaatiomalliensa puolesta jo yliopiston sisäisesti – puhumattakaan yliopistojen
välisistä eroista. Tässä luvussa annan yhden
suuntaa antavan esimerkin siitä, miltä yliopisto-organisaatio voi näyttää.
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Haastattelin raporttia varten kymmentä Jyväskylän yliopistossa työskentelevää tai työskennellyttä ihmistä. Heidän taustansa olivat
humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä, jotka
muodostavat Jyväskylän yliopistossa oman tiedekuntansa. Olen myös itse ”kasvanut” samaisessa tiedekunnassa, ja näin tämä tiedekunta
oli minulle luonnollinen lähtökohta yliopistoorganisaation käsittelylle. Suosittelen kaikkia
mahdollisesti yliopistoissa työskenteleviä tai
opiskelevia lukijoita käymään läpi oman yliopistonsa johtosäännön, sillä eroja tässä kappaleessa esittämääni malliin löytyy varmasti
runsaasti. On lisäksi huomautuksen arvoista,
että Jyväskylän yliopisto on julkisoikeudellinen yliopisto: Tampereen uutta yliopistoa ja
Aalto yliopistoa säätiömallisina yliopistoina
koskee eri lainsäädäntö, ja niiden organisaatiomallit poikkeavat huomattavasti muiden
Suomen yliopistojen organisaatioista. Säätiömallisten yliopistojen tilanne yliopistodemokratian toteutumisen suhteen on monella
tapaa haastavampi kuin julkisoikeudellisten
yliopistojen, mutta näiden erojen käsittely
kattavasti on valitettavasti mahdotonta tämän raportin puitteissa.

Toteuttamissani haastatteluissa sain nopeasti huomata, että yliopistolla työtään tekevät
ihmiset, erityisesti nuoret tutkijat, tunsivat
yliopistonsa päättävien tahojen toimintaa
suhteellisen heikosti. Esimerkiksi kysyessäni haastateltaviltani heidän mielipidettään
kollegion toiminnasta tai suhdettaan siihen
sain seuraavia vastauksia:
”Etäinen, tiedän että on mutta...”- apurahatutkija
”En oikeastaan tiedä mitään” - väitöskirjatutkija
“Ei. En osaa sanoa mitään.” - väitöskirjatutkija
Kokemus yliopiston päättävien tahojen kaukaisuudesta ja vähäinen tietämys yliopiston
päätöksentekomekanismeista selittyvät tarkastelemalla yliopistomaailman toimintakulttuuria. Opiskelijan osaksi tieteellistä yhteisöä
kasvattaviin jatko-opintoihin ei yleisesti kuulu
perehdytystä yliopistoinstituution päätöksentekomalleihin. Jyväskylän yliopiston sisäisiin
vaaleihin osallistuminen on mahdotonta ilman työsuhdetta, mikä rajoittaa merkittävästi
apurahan varassa työtään tekevien vaikuttamismahdollisuuksia. Tällöin lienee myös hyvin ymmärrettävää, ettei yliopistodemokratia
herätä apurahatutkijoissa liiemmin intohimoja. Myös aiemmin käsittelemäni seikat,
kuten kilpailullisen ilmapiirin luoma paine
ja kiire paneutua omaan työhön sekä se, ettei
hallinnollinen työ edistä uraa, voivat saada
yliopistojen päätöksentekomekanismeihin
perehtymisen näyttämään työltä, josta ei voi
saada mitään irti. Tämän lisäksi yliopistojen
managerialistinen kehitys on riisunut vanhoilta, kollegiaalisilta päätöselimiltä niiden
valtaoikeuksia, jolloin niissä tehtävät linjaukset eivät yksinkertaisesti toteudu käytännön
tasolla. Aidon vallan puute aiheuttaa niissä
toimivissa ihmisissä apatiaa ja vähentää en-

tisestään intoa hallintoon osallistumiseen.
Jokaisella oppialalla on omat perinteiset toimintakulttuurinsa, jotka vaikuttavat myös
siihen, miten kiinnostuneita kullakin alalla
toimivat ovat lähtemään yliopiston päättävien elimien toimintaan mukaan. Esimerkiksi
humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden
edustajien on osoitettu olevan Itä-Suomen ja
Turun yliopistoissa kriittisempiä managerialismia ja yliopistojen yritysmäistymistä
kohtaan, siinä missä taas esimerkiksi lääketieteen ja luonnontieteiden parissa niistä
ei olla niin huolissaan (Rinne 2012, 98–101).
Ihmistieteellisten alojen kriittisemmän asenteen voidaan olettaa kääntyvän suuremmaksi
tiedon haluksi ja innoksi osallistua yliopiston
omiin kollegiaalisiin ja demokraattisiin päättäviin elimiin. Tieteenalojen välisten erojen
lisäksi toimintakulttuureissa ja asenteissa
hallinnollista työtä kohtaan on havaittavissa
eroja oppiaineiden välillä. Toimintakulttuuri voi näkyä esimerkiksi niin, että erilaisiin
päättäviin elimiin osallistumista pidetään sopivana vasta lehtorin tai yliopisto-opettajan
asemassa:
”Väitöskirjatutkijana minä koitan tehdä omat
hommani. Sitten jos mulla olisi täällä vaikka työsuhde, niin seuraisin paljon enemmän
hallinnollisia juttuja koska olisin ylipäätään
enemmän tekemisissä niiden hallinnollisten
juttujen kanssa. … Kaikille ei ole yhtä helppoa kävellä sinne oppiainekokoukseen, koska
ihan hyvin voitaisiin kysyä mitä sä teet siellä apurahatutkijana.” - väitöskirjatutkija
Varsinkin nuoret tutkijat ovat vaarassa jäädä
täysin vaille tietoa vallankäytön tavoista työympäristössään. Tieto yliopistojen päätöksentekomekanismeista on tärkeä osa työyhteisön
jäsenyyttä. Tällöin tämän tiedon omaksuminen voidaan nähdä olennaiseksi osaksi nuorten tutkijoiden sosiaalistumisen prosessia.
Sosiaalistuminen tarkoittaa ympäristön val-
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litsevan kulttuurin omaksumista. Tämä kulttuuri on kokoelma erilaisia sääntöjä, arvoja
ja käyttäytymismalleja (Ylijoki 1998, 138–145).
Tutkimukset osoittavat, että varsinkin nuoret
tutkijat suhtautuvat työympäristöönsä konservatiivisesti, imien ympäristönsä säännöt
itseensä epäkriittisellä asenteella (Hakala,
2005, 114–145). Jos demokraattiset ja kollegiaaliset päätöksentekomekanismit nähdään
arvokkaiksi, on vanhemmilla kollegoilla suuri
vastuu siitä, kuinka nuoret tutkijat saadaan
kiinnostumaan ja mukaan yhteiseen päätöksentekoon.
Tärkeä taustatieto yliopistojen päätöksentekoelimiä käsitellessä on kolmikantaperiaate,
jota noudatetaan Suomessa yleisesti yliopistojen päätöksentekoelimiä muodostaessa.
Tämä tarkoittaa yliopistoyhteisön jakamista
kolmeen sektoriin, joista valitaan henkilöitä
yliopiston johtosäännön mukaisesti edustamaan eri elimiin. Ensimmäinen sektori kattaa yliopiston opiskelijat, toinen yliopiston
muun henkilökunnan kuin professorit, kuten
yliopisto-opettajat, lehtorit ja hallintohenkilökunnan. Kolmas sektori muodostuu yksinomaan professoreista. Käsittelen seuraavaksi
Jyväskylän yliopiston organisaatiota, aloittaen
oppiaineiden muodostamalta ruohonjuuritasolta edeten laitoksien kautta tiedekunnan
tasolle, ja siitä eteenpäin kollegion kautta
hallitukseen ja rehtoriin asti.

5.1 op p iAi n e
Lähimpänä yliopiston jokapäiväistä elämää
on oppiaine. Oppiaine järjestää opetuksen ja
toimii usein annetun oppialan lähityöympäristönä. Oppiaine ei välttämättä toimi tämän
tason virallisena nimenä, vaan siitä saatetaan
käyttää virallisissa yhteyksissä myös nimeä
opintosuunta – tämä on voimakkaasti yliopistokohtaista, ja esimerkiksi Jyväskylän
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yliopistossa tason nimenä onkin nykyään virallisissa yhteyksissä opintosuunta. Henkilöstö ja opiskelijat jatkavat silti sitkeästi sen
kutsumista oppiaineeksi.
Oppiaineilla on pääedustaja, joka toimii oppiaineen kasvoina ja toimii linkkinä oppiaineen korkeampien tasojen, kuten laitoksen
ja tiedekuntaneuvoston, välillä. Usein hän
on professori, joka tuntee oppiaineen ihmiset ja käytännöt jo valmiiksi. Oppiainetason
päättävä elin on oppiainekokous. Sen tehtävä
on päättää järjestettävistä opetustunneista ja
välittää tietoa korkeammilla päätöksenteon
tasoilla tehtävistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista oppiaineeseen. Kaikki laitokselle
työtään tekevät tutkijat ovat periaatteessa
tervetulleita oppiainekokouksiin, mutta niiden käsittelemät asiat ovat voittopuoleisesti
opetukseen liittyviä. Haastattelemani opintosuunnan pääedustaja kuvasi oppiainetason
toimintaa seuraavasti:
”Yksi ehkä isoin sellainen vuotuinen juttu on
että pitää huolehtia että seuraavan vuoden
opetus saadaan kasaan kevätpuolella. … Sehän (opintosuunnan päävastaavan) rooli on
sellainen koordinaatiotehtävä, huolehditaan
että opetus on sisällöllisesti järkevä kattaus
ja kaikki oppiaineen pakolliset kurssit tulee
hoidettua. Sitten nyt käynnissä on näiden
uusien OPS:ien (OPS = opintosuunnitelma)
tekeminen, johon pitää sitten tehdä oppiaineen sisällön päivittämistä ja koordinointia.” - professori
Oppiainetaso vastaa pääasiassa käytännöllisistä asioista. Sen päätösvalta ulottuu opetuksen järjestämiseen ja pienen oppialakohtaisen
vuosibudjetin allokointiin esim. ainejärjestöjen, tuntiopetuksen ja matkojen välille. Oppiainekokouksissa keskustellaan myös sitä
koskevista laajemmista kysymyksistä, ja se
toimii näin ollen ruohonjuuritason mielipiteen muodostumisen alustana. Näiden näke-

myksien vienti muihin päättäviin tasoihin on
oppiaineen pääedustajan keskeinen tehtävä:
”Ja laitostason päätöksenteossa tai informoinnissa on sitten se, että osa informaatiosta kulkee laitoksen kautta ja joissakin
tapauksissa oppiaineen pääedustaja on se
joka ilmoittaa oppiaineen kannan. Joskus
niistä päätöksistä kokoustetaan, mutta jos
on tällainen kiireellisempi asia niin se pitää
vaan sen päivän aikana sanoa ja toivoa että
on jotenkin hyvä käsitys siitä mitä oppiaine
on asioista mieltä. Ja varsinkin silloin kun
aloittaa päävastaavana niin se voi olla aika
hankalaa, mutta nyt mulla on jo aika hyvä
tuntemus.” - professori
Oppiainekokouksissa valitaan myös oppiaineen pääedustaja. Pääedustajaksi valitsemistaan haastattelemani henkilö kommentoi
seuraavasti:
”Silloin kun minusta pääedustaja tuli, niin
muita ehdokkaita tai halukkaita ei ollut, joten ei äänestettykään. … Se oli jonkunlaista
tuollaista velvollisuudentunnetta. Vaikka
minulla nyt on tavallaan tutkimuspainotteinen tilanne, niin tilanne oli sikäli, miten
minä sen sanoisin, sellainen vähän hankala oppiaineen sisällä ja ilmapiiri, jossa sitten tämä oli enemmän tai vähemmän ainoa
vaihtoehto. Että tavallaan neutraali henkilö
ryhtyy tähän tehtävään. Nimenomaan päätymisestä tässä on kyse, aktiivisesti en ole
hakenut... Joo, mä toivon, että tämä rotaatio
jatkuu.” - professori

5.2 la i tos
Laitos on kokoelma toisiinsa teemallisesti
yhteydessä olevia oppiaineita. Esimerkiksi
Jyväskylän yliopistossa henkilökohtaisena
opinahjonani toimiva yhteiskuntatieteiden

ja filosofian laitos (YFI), koostuu ensinnäkin
vakituisemmista oppialoista, joilla on oma
tieteellinen tutkimustraditio ja kulttuuri ja
jotka näin ollen voidaan luokitella omiksi tieteikseen (Niiniluoto, 2003), ja joilla kaikilla on
omia professoreita. Näitä ovat valtio-oppi,
yhteiskuntapolitiikka, filosofia, sosiologia
ja sosiaalityön oppiaineet. Lisäksi laitokselta
löytyy aloja ja opintokokonaisuuksia, joilla ei
ole vakituisia professoreja, kuten kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma, kulttuurit ja
yhteisöt, yhteisöt muuttuvassa maailmassa ja
sukupuolen tutkimus. Kaikki nämä oppialat ja
aineet ovat yhteydessä toisiinsa teemallisesti
yhteiskuntatieteiden kautta, ja näin ollen ne
jakavat keskenään jossain määrin yhtenevän maailmankatsomuksen. Laitos on melko
luonnollinen yhteistyön alusta oppiaineille.
Laitostaso sisältää suuren määrän työryhmiä, kuten opetuksen kehittämistyöryhmän,
HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
-työryhmän ja niin edelleen.
Kuten muidenkin tasojen, laitostason viralliset tehtävät määritellään yliopiston johtosäännössä. Käytännössä tehtäviin kuuluu
muun muassa opetus- ja työsuunnitelmien
valmistelu ja niiden esittäminen dekaanille,
toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu,
esittäminen ja noudattamisesta huolehtiminen, tiedekunnan laitokselle osoittaman
rahoituksen kohdentaminen ja laitoksen
alaisten tilojen käyttö ja jako eri oppiaineille. Näin ollen laitos on se taso, jolla päätetään
esimerkiksi ilman työsuhdetta yliopistolla
työskentelevien henkilöiden mahdollisista
työhuonevuokrista.
Jyväskylän yliopiston laitoksilla ei ole kollegiaalisia tai demokraattisia päätösvaltaisia elimiä. Laitoksilla toimii useita kantaa muodostavia neuvostoja, joiden kannat tulevat ainakin
periaatteen tasolla kuulluksi korkeammilla
tasoilla. Laitoksen virallinen kokoontumismuoto on laitoskokous. Laitoskokouksissa
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käsitellään kaikkia edellä mainittuja asioita,
ja niissä on puheoikeus jokaisella osallistujalla. Ne toimivat lähinnä tiedotuskanavina korkeammalla tehtyjen päätöksien vaikutuksista
laitoksen arkeen, mutta laitostasolla tehdyt
linjanvedot tulevat usein kuulluksi myös sitä
korkeammalla eli tiedekunnan tasolla.
Laitosta johtaa laitosjohtaja, jolle on Jyväskylän yliopistossa annettu huomattavasti vastuuta ja valtaa päättää laitoksen toiminnasta.
Hän toimii yhteistyössä laitostason asioita
pohtivan työryhmän kanssa, mutta hänellä on tuon työryhmän johtajana viimeinen
sana päätettäviin asioihin. Tämän kaltaisia
asioita ovat jo mainittujen, tilankäytöllisten
kysymysten lisäksi laitostason opintokokonaisuuksien keskipitkän aikavälin suunnittelu.
Näiden lisäksi laitosjohtajalla on huomattava
valta henkilöstöpolitiikkaan. Haastattelemani
Jyväskylän yliopistossa laitosjohtajana kokemusta kerryttänyt henkilö kommentoi tuota
kokemustaan seuraavalla tavalla:
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Tämä johtamissysteemi yliopistolla on johtajavetoinen, se on ihan fakta verrattuna entiseen. Mutta se ei tarkoita, etteikö sitä valtaa
sitten voisi delegoida, laitostasollakin voitaisiin toimia demokraattisesti. Se on vaan laitosjohtajan halusta kiinni, miten sen demokratian haluaa sitten rakentaa.”- professori

5. 3 tiedek unta
Tiedekunta on Jyväskylän yliopiston ensimmäinen varsinaisesti päätösvaltainen demokraattisesti organisoitu taso, sillä sen jäsenistöstä äänestetään. Jokainen sektori valitsee
omat edustajansa vaaleilla, paitsi opiskelijoitten edustajat, jotka valitaan ylioppilaskunnan
valintatoimikuntien kautta.
Tiedekuntatason tehtävät sisältävät runsaasti
kollegiaalista laadunvalvontaa: Yliopistolain
27§ mukaan

”En sanoisi, että laitosjohtajan homma on
mikään koiranhomma missään tapauksessa, että joutuisi vain tekemään ne välttämättömät hallinnolliset hommat, siinä voi
hirveästi vaikuttaa siihen mihin suuntaan
laitosta kehitetään. … Se suurin (tapa kehittää laitosta) on varmaan rekrytoinnin avulla.
Niissä rekrytoinneissa linjataan se miltä se
laitos näyttää. Eihän se laitos ole oikeastaan
muuta kuin ne ihmiset, jotka siellä on töissä.

”Tiedekuntien tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista
sivistystä, antaa tutkimukseen perustavaa
ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.
Tehtäviään hoitaessaan tiedekunnat edistävät elinikäistä oppimista, toimivat vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä
edistävät tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. ”

Eniten laitosjohtajalla on valtaa suhteessa
rekrytointiin. Laitosjohtaja esittää, jollei hän
ole delegoinut sitä varajohtajalle, henkilöitä
työsuhteeseen. Eli laitosjohtaja voi asettaa kenet tahansa vuoden kestävään työsuhteeseen
okei ei ketä tahansa, mutta yliopistotutkijoita, yliopistolehtoreita. Kaikki muut päättää
dekaani laitosjohtajan esityksestä. Kaikki
rekrytoinnit menee laitosjohtajan kautta. Ja
sitten rehtori päättää professoreista.

Tiedekuntatason virallinen, päättävä kokous
on tiedekuntaneuvosto. Sen päätettäviin asioihin kuuluvat muun muassa sekä uusien
perusopiskelijoiden että jatko-opiskelijoiden
hyväksyminen, väitöskirjojen arvosanoista
päättäminen ja dosentin arvonimen myöntäminen. Usein haastatteluissani ilmi tullut ongelma oli tiedekuntien kumileimasinluonne.
Päätettävät asiat, kuten edellä luettelemani,
ovat hyvin konkreettisia, eikä hyväksyttävistä

asioista yleensä keskustella.

5. 4 kol l egio

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Tavat valita dekaani vaihtelevat yliopistosta toiseen. Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaisesti
tiedekuntien dekaanin nimittää rehtori, kuitenkin ensin ”tiedekuntia kuultuaan” (Jyväskylän yliopiston johtosääntö, 13§). Käytännössä dekaanin valinnassa vaikuttaa Jyväskylän
yliopistossa vallitsevan herrasmiessääntö,
jonka mukaisesti tiedekunnat valitsevat omat
dekaaninsa. Rehtori ei haastattelemieni ihmisten mukaan ole koskaan kieltäytynyt nimittämästä tiedekuntien esittämiä henkilöitä
dekaaneiksi, jolloin de facto valta dekaanin
valinnasta lepää tiedekunnan harteilla. Rehtorin mahdollisen kieltäytymisen voidaan nähdä
johtavan tulehtuneeseen työilmapiiriin, joka
ei ole edullista kellekään.

Jos yliopisto ja yliopiston johtaminen ovat
alkaneet muistuttaa yritysten toimintaa, voidaan kollegiota analogisesti kutsua yliopiston
omistajaksi (Välimaa 2018) tai vaihtoehtoisesti
yhtiökokoukseksi sen hallitusta ohjaavan vallan vuoksi (Valtioneuvosto 2012, 21). Kollegio
on muotonsa puolesta yliopistoissa lähimpänä parlamentaarista elintä. Kollegioissa ovat
edustettuna kaikki yliopistoyhteisön jäsenet:
opiskelijat, 2. sektori ja professorit. Jyväskylän yliopistossa kollegio muodostetaan tasakolmikantaperiaatteen mukaisesti: toisin
sanoen niin opiskelijoilla, toisella sektorilla
kuin professoreillakin on yhtä paljon edustajia. Jyväskylän yliopiston kollegiossa istuu
kymmenen jäsentä jokaiselta sektorilta, eli
sillä on yhteensä 30 jäsentä.

Dekaanien valta tiedekunnan johtamisessa on huomattava. Heidän tehtäviinsä kuuluu Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaisesti esimerkiksi laitoksien budjetointi,
professoreista päättävien asiantuntijoiden
valinta ja laitosjohtajien valinta – toki ensin
laitoskokousta kuultuaan. Dekaanien vastuulla on myös valvoa rehtorin tiedekunnille
asettamien tavoitteiden täyttymistä (13§). Dekaanien asema rehtorin ja alempien tasojen
välisenä linkkinä tekee dekaaneista tärkeitä keskijohdon toimijoita, joiden tehtävissä
yhdistyvät niin managerialistinen johtajuus
kuin ylemmän hallinnon ja henkilökunnan
intressien yhteensovittaminen. Dekaanit ovat
yliopistoilla avainasemassa operationaalisessa johtamisessa. Heidän tehtävänsä on siis
saattaa ylemmällä tasolla tehdyt strategiset
päätökset käytäntöön. Dekaanien tehtävänkuva henkilökunnan ja korkeamman hallinnon
välittäjänä tekee heidän toimenkuvastaan
moniulotteisen, ja asettaa heidät managerialistisen johtamisen ja kollegiaalisuuden
välikäteen (Venkula, 2016, 15).

Kollegion tehtävät vaihtelevat yliopistojen välillä, mutta yleisesti kollegion tehtäviin kuuluu
yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten
hyväksyminen, yliopistojen talousarvioiden
ja tilinpäätöksien hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten määrästä päättäminen että
hallitukselle vastuunvapauden myöntäminen.
Kollegio toimii näin ikään kuin yliopiston
”omistajien” eli työntekijöiden ja opiskelijoiden edunvalvojana tai hallituksen vahtikoirana. Koska kollegio päättää yliopiston
hallituksen ulkopuolisista jäsenistä, on sillä
huomattava nimitysvalta. Lisäksi kollegioiden
kokouksissa nostetaan esiin ja käsitellään mitä
monituisimpia yliopistoon liittyviä asioita,
aina opetuksen uudistamisesta talousarvioihin. Kollegion toiminnassa olennaista on
kollegiaalisuuden periaatteisiin pohjaava,
deliberatiivinen keskustelu, jota käsittelen
tarkemmin seuraavassa luvussa.
Haastatteluideni perusteella Jyväskylän yliopiston kollegion asema nähtiin kohtalaisen
hyväksi. Kollegion toimintaa vahvistaa sen
säännöllinen keskusteluyhteys hallituksen
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kanssa. Jyväskylän yliopiston hallitus ja rehtori
kokoontuvat keskustelemaan kollegion kanssa noin kerran kahdessa kuukaudessa. Negatiivisina, kollegion toimintaa vaikeuttavana
seikkoina nähtiin sen suppeat valtaoikeudet
ja huono yhteys yliopiston operationaaliseen
puoleen eli keskijohtoon.
”Siellä (kollegiossa) käyty keskustelu on
enemmänkin kommentoivaa, ja reagoivaa,
on sitä proaktiivistakin mutta sitä on vaikea levittää eteenpäin, tai siihen pitäisi aina
saada hallitus taustalle.
Kollegion keskusteluyhteys dekaaneihin on
todella huono, sitä ei ole, koska mitään muodollista tilaa olla yhdessä ei ole. Kollegio on
periaatteessa hyvä yhteisen tahdonmuodostuksen ja kannanmuodostuksen tila, mutta
sitä taas sitä oikeaa toimeenpanevaa yhteyttä
näille tahoille, dekaaneille ja hallintopäälliköille, sitä ei ole. Kollegioilla on ongelmia
kommunikoida dekaanien kanssa, ja heillä
on paljon päätösvaltaa. Se on asia joka on
Jyväskylässä ja muuallakin, että meillä on
johto, ja kollegio ja (henkilöstö)järjestöt, jotka ymmärtää kyllä toisiaan jollain tavalla,
on aika hyviä keskusteluja mutta sitten hallintopäälliköt ja dekaanit ei osallistu tähän
keskusteluun. Sitten tämä meidän ’top-downchain-of-command’ vaatii sitä että kaikki
tasot olisi informoituja samassa hengessä.
Että ymmärrettäisiin, missä mennään, mutta
sitten on sellaisia tilanteita joissa hallintopäällikkö ei ole kuullutkaan tällaisesta näkökulmasta ja dekaani ei näe tämän arvoa,
niin sitten kollegiossa käsitelty asia häviää
kuin tuhka tuuleen”.- Mikko Jakonen
Kollegion mielipidettä tulee johtosäännön
mukaan kuulla hallituksen ja rehtoraatin tasolla, mutta sillä ei ole virallista oikeutta päättää asioista hallituksen henkilöstönimitysten
lisäksi. Jyväskylän yliopistossa kollegion asema on muihin Suomen yliopistoihin verrat-
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tuna poikkeuksellisen hyvä, mutta sen heikko
yhteys operationaaliseen johtoon asettaa kollegion Jyväskylässäkin hankalaan välikäteen.

5. 5 Hallit us
Hallitus on yliopiston korkein päättävä elin.
Hallitusten asema yliopistojen johtamisessa
korostui huomattavasti tiedekuntien kustannuksella nykyisen yliopistolain astuttua voimaan vuonna 2010. Samainen lakiuudistus
määritteli myös, että yliopistojen hallituksien
tulee koostua vähintään 40-prosenttisesti yliopiston ulkopuolisista jäsenistä. Yliopiston
hallituksella on valta määrittää yliopiston
strategia ja talouden keskeisimmät tavoitteet (Yliopistolaki, 14§). Jos kollegio edustaa
yritysanalogian mukaan yliopiston omistajia,
edustaisi hallitus vähemmän yllättäen keskimääräisen osakeyhtiön hallitusta.
Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenistö
koostuu sekä yliopiston sisältä tulevista henkilöistä että yliopiston ulkopuolisista jäsenistä.
Jyväskylän yliopiston hallituksen sisältä tuleva jäsenistö koostuu yhdestä opiskelijoitten
edustajasta, yhdestä 2. sektorin edustajasta ja
kahdesta professoreiden edustajasta. Yliopiston ulkopuolisia jäseniä Jyväskylän yliopiston
hallituksessa istuu kolme.
Yliopiston strategian muodostaminen on
eräs hallituksen tärkeimmistä tehtävistä.
Yliopistojen strategiat ovat luettavissa niiden nettisivuilla, ja ne ovat monesti yliopistoille ylpeyden aiheita. Strategiat määrittävät yliopistojen pitkän aikavälin tavoitteita.
Jyväskylän yliopiston strategia on nimeltään
”Osaava ja hyvinvoiva ihminen”. Strategia
ilmoittaa Jyväskylän yliopiston tavoitteeksi
tulla Suomen vetovoimaisimmaksi kampukseksi, ”jonka tarinassa maailmanluokan arkkitehtuuri ja vahva sivistysperintö yhdistyvät

dynaamiseen ja hyvinvoivaan akateemiseen
yhteisöön. Houkutteleva ja kaunis kampus
perinteikkäässä opiskelijakaupungissa on
yliopiston valttikortti kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa parhaista opiskelijoista
ja tutkijoista” (Jyväskylän yliopisto, 2020).
Edellisen kaltaisten kauniiden, mutta luonteeltaan valtavan yleisten ja tätä kautta konkretialtaan köyhien tavoitteiden lisäksi Jyväskylän yliopiston strategiasta on löydettävissä
niin konkreettisia painotuksia tieteenalojen
suhteen kuin myös suuntaa antavia tavoitteita esimerkiksi tutkijoiden urapolkujen ja
opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen suhteen
(Jyväskylän yliopisto, 2020). Yliopistojen strategioilla on mahdollisuus näiden konkreettisten tieteenalojen painotusten kautta vaikuttaa
merkittävästi yliopistojen profiloitumiseen ja
niiden työyhteisöjen identiteetteihin. Hyvänä
esimerkkinä strategioiden mahdollisuudesta
luoda työyhteisön identiteettiä toimii Jyväskylän yliopiston strategiassa käytettävä termi
”vaikuttava sivistysyliopisto”, joka lisättiin
strategiaan henkilöstön toiveesta. Jyväskylän yliopiston strategiaan kerättiin runsaasti
aineistoa henkilöstöltä Futurisaattori-projektissa vuonna 2018 (Jyväskylän yliopisto,
2020). Jyväskylän yliopiston käyttämä tapa
luoda strategiansa on harvinainen Suomen
yliopistoissa, mutta ainakin haastattelemani
ihmiset suhtautuivat sen sisältöihin ja henkilöstöä osallistaneeseen luomisprosessiin
pääsääntöisesti positiivisesti.
Strategisen johtamisen lisäksi yliopistojen
hallituksilla on runsaasti valtaa yliopistojen
talouteen. Hallitus laatii ja hyväksyy menoarvion ja tilinpäätöksen, jotka määrittävät
yliopiston alojen budjetin. Myös OKM:n kanssa käytävät neuvottelut taloudenpidosta ja
yliopistojen rahoituksesta ovat osaksi hallituksen vastuulla. Yliopiston hallituksella on
myös nimitysvaltaa, sillä se valitsee rehtorin.
Hallitus pystyy myös tarvittaessa erottamaan

tai asettamaan rehtorin syytteeseen mahdollisten väärinkäytösten takia. Muita hallituksen
vallassa olevia asioita ovat yliopiston johtosääntöjen hyväksyminen ja toimirakenteesta päättäminen. Sillä on myös valta nimetä
valiokuntia toimintansa tueksi. (Jyväskylän
yliopisto 2020.) Kaiken kaikkiaan hallituksen valta yliopistojen johtamisessa on suuri.

5. 6 reH toraat t i
Yritysanalogiaa jatkaen rehtori olisi yritysyliopiston toimitusjohtaja. Vuoden 2010 yliopistolakiuudistus suurensi rehtorin jo valmiiksi
suuria toimivaltuuksia entisestään. Rehtorilla
on tukenansa suuri määrä ylemmän hallinnon
toimijoita, Jyväskylän tapauksessa kaksi vararehtoria, ja rehtorin itsensä nimittämät johtoryhmä, tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto.
Rehtorilla on yliopiston korkein toimeenpanoja nimitysvalta. Rehtorin tehtävänä Jyväskylän
yliopistossa on nimittää vararehtorit, dekaanit
sekä yliopiston erillislaitosten johtajat ja johtokunnat. Rehtorin vastuulla on myös toimia
viimesijaisena vastaajana yliopistolle asetettujen tehtävien ”taloudellisesta, tehokkaasta
ja tuloksellisesta” hoitamisesta. (Jyväskylän
yliopisto 2020, 6§.)
Rehtorin asemasta ja vallasta nyky-yliopistossa kertonee jotain se, että hän on Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaisesti
oikeutettu halutessaan tekemään päätöksiä
rahoituksen kohdentamisesta itsenäisesti,
kunhan päätettävän rahoituksen määrä ei
ylitä 2 miljoonaa euroa (Jyväskylän yliopisto
2020). Konkreettisella tasolla rehtorin vastuulla on myös esimerkiksi päättää tieteenalojen
rahoituksen jatkuvuudesta ja siten yliopiston
profiloitumisesta. Rehtorilla on myös vastuu
valmistella ja esitellä hallituksen asialistalla
olevat asiat, mikä antaa hänelle ja hänen johta-
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malleen rehtoristolle suuren valmisteluvallan.

5.7 Yl i op p i l A Sk u n TA

ryhmä saa yhden tai useamman jäsenensä
hallitukseen. Tämä tekee ylioppilaskuntien
sisäisestä, parlamentaarisesta keskustelusta hyvin maltillista, eikä avoimia poliittisia
kiistoja linjanvedoista juuri synny.

Ylioppilaskunnat ovat parlamentaarisesti järjestäytyneitä ja opiskelijoiden edun ajamiseen pyrkiviä yhdistyksiä. Jokainen yliopisto-opiskelija on automaattisesti, pakollisen
vuosittaisen jäsenmaksunsa maksettuaan osa
oman yliopistonsa ylioppilaskuntaa – seikka,
joka herättää ylioppilaskunnissa paljon keskustelua. Tätä vuosimaksua vastaan opiskelija saa yliopiston ulkopuolella käyttöönsä
opiskelija-alennuksia, ja yliopiston sisällä
muun muassa oikeuden äänestää ja olla ehdolla ylioppilaskunnan vaaleissa, edullisen
terveydenhoidon ja edunvalvonnallista apua
mahdollisiin yliopistolla kohtaamiinsa ongelmiin. Ylioppilaskunnat pyörittävät usein myös
omia lehtiä sekä huomattavaa liiketoimintaa,
kuten sijoituksia ja asunto-omaisuutta. Lisäksi ylioppilaskuntien yhteydessä toimii suuri
määrä pienempiä toimijoita, kuten vaikkapa liiketoimintaan kuuluvien asuinalueiden
asukasdemokraattisia yhdistyksiä. Ylioppilaskuntien kattojärjestö, Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) toimii yliopisto-opiskelijan
äänenä valtakunnallisella tasolla esimerkiksi
yliopistoja tai opiskelijoita koskevien lakien
valmistelussa.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
valitsee edellä mainituista ryhmistä tasapuolisesti koostuvien valintatoimikuntien kautta
opiskelijaedustajat tässä luvussa käsiteltyihin
yliopiston päättäviin elimiin, kuten tiedekuntiin, kollegioon ja hallitukseen. Valinnoissa ei
yleisesti olla kiinnostuneita valittavien henkilöiden poliittisista tavoitteista tai linjoista,
vaan valintakriteereinä vaikuttaa toimivan
annetun ryhmän jäsenyys ja henkilön yleinen
tunnettuus valitsijoiden keskuudessa.

Ylioppilaskuntien parlamentaarinen hallinto
järjestyy erilaisten poliittisten ryhmittymien
ympärille, jotka jakautuvat karkeasti kahteen
kategoriaan: ryhmät perustuvat joko väljästi
Suomen poliittisiin puolueisiin tai yliopiston
isoihin ainejärjestöihin. Ylioppilaskunnissa
varsinaista valtaa pitää käsissään hallitus, joka
muodostuu sekoituksesta ylioppilaskunnissa
vaikuttavien ryhmien innokkaimpia vallankäyttäjiä. Näin ollen ylioppilaskunnista ei
useimmiten löydy varsinaista oppositio-hallitus-jakolinjaa, sillä yleisesti ottaen jokainen

Ylioppilaskunta on vaikuttavuudestaan huolimatta keskimääräiselle opiskelijalle etäinen,
eikä iso osa opiskelijoista ymmärrä sen toimintaa. Jollei äänestäjä tiedä, millä tavalla
hänen äänensä vaikuttaa, voi äänestäminen
vaikuttaa kovin yhdentekevältä. Toinen syy
liittyy ylioppilaskuntien sopuisuuteen. Äänestämisen merkitystä on hankala nähdä,
jos kaikki ylioppilaskunnan ryhmät ovat julkisuudessa, ja näin opiskelijoiden silmissä,
samaa mieltä niin isoista kuin pienistäkin
poliittisista linjauksista. Kolmanneksi opis-
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Vaikka ylioppilaskuntien harjoittama opiskelijoiden edunvalvonta ja opiskelijoita koskevan
liiketoiminnan pyörittäminen ja demokraattinen valvonta ovat kaikkien opiskelijoiden
elämään vaikuttavia asioita, ja ylioppilaskunnat ovat kaikkein demokraattisimmin
organisoituja elimiä yliopistoilla, koskevat
niitä samat ongelmat kuin muitakin demokraattisia toimijoita. Yliopilaskuntien vaalien
äänestysaktiivisuus on ollut jo pitkään laskusuhdanteessa. Esimerkiksi JYYn edustajiston
vaaleissa 2019 ääntänsä käytti 28 % opiskelijoista. Syitä alhaiseen äänestysaktiivisuuteen
voidaan etsiä kolmesta suunnasta.

kelijoiden ruohonjuuritason vaikutusmahdollisuudet ovat ylioppilaskunnissa katoava
luonnonvara. Esimerkiksi JYYn omistamien
asuinalueiden asukasdemokratia on pitkän
historiansa saatossa muuttunut asukkaiden
arjessa jatkuvasti läsnäolleesta, aitoa valtaa
käyttäneestä toiminnasta pitkälti ”puuhasteluksi”, jonka ääntä ei enää käytännössä kuulla
liiketoiminnassa lainkaan (vrt. Viikki 2004;
Aho 2020). Jos ylioppilaskunnat eivät mahdollista jäsenilleen tapoja vaikuttaa arkipäiväiseen elämäänsä, tarkoittaa se myös ylioppilaskunnan katoamista tuosta samaisesta
arkipäiväisestä elämästä.

5.8 V i RA l l i Sen
pääTökSenTeon
ulkop u oli SeT
TAh oT: AY-l i i k e jA
p RofeSSoRi T
Virallisten päättävien tahojen lisäksi yliopistoissa käytetään myös paljon epävirallista
valtaa. Epävirallisella vallalla viittaan toimintaan, jolla on ilmiselvä vaikutus yliopistolla
tehtäviin päätöksiin ja työoloihin, mutta jota
ei voi löytää yliopistojen johtosäännöistä.
Tämä luku käsittelee ay-liikkeen ja professoreiden käyttämää valtaa yliopistoissa, mutta
epävirallisia vallankäytön muotoja on epäilemättä enemmänkin.
Yliopistojen ammattiyhdistyskenttä on moninainen. Tällä hetkellä sen vaikuttavimpia
tekijöitä ovat Tieteentekijöiden liitto, Ammattiliitto Pro, OAJ, Juko ja rehtoreiden ja
professoreiden asioita ajava Unifi. Ammattiliitot tekevät yliopistoilla samaa työtä kuin
muuallakin: ne neuvottelevat yliopistoille
yleissitovan työehtosopimuksen, hoitavat
yliopistoilla esiin nousevia kiistatilanteita,
pyrkivät nostamaan julkiseen keskusteluun

työn epäkohtia ja auttavat henkilökohtaisissa
palkkaneuvotteluissa. Yliopistoissa toimivien
ammattiyhdistysliikkeen ongelmat ovat myös
samoja kuin muuallakin. Vähenevät jäsenmäärät ja kuuluminen työttömyyskassaan ilman
liiton jäsenyyttä syövät yliopistolla toimivien
ay-liikkeiden joukkovoimaa, vaikka tilanne
onkin tällä hetkellä suhteellisen hyvä.
”Kyllä varmaan, 65-70% heilutaan täällä
(järjestäytymisaste) ... jos Jyväskylän lukuja katsoo, niin ne on pysynyt aika tavalla samoina. Et jos jäsenlukuja katsotaan,
niin me ollaan koko ajan menossa pikkusen
ylöspäin, yleinen trendihän taitaa olla alaspäin. ...ehkä yliopistoissa on vielä silleen
heräteltävää, että porukkaa joka ymmärtää liittyä kuten esim. lakkouhan aikaan.”
- Mikko Jakonen
Ammattiyhdistykset tekevät myös runsaasti
työtä vaikuttaakseen yliopistojen arkipäiväiseen toimintaan. Haastattelujeni perusteella
tätä vaivaavat samat ongelmat kuin aiemmin
käsittelemiäni demokraattisen vaikuttamisen
muotoja. Haastatteluideni mukaan Jyväskylän yliopiston korkeampi hallinto, erityisesti
hallitus on suhtautunut ay-toimintaan viime
vuosina myötämielisesti, ja yhdistykset on
otettu mukaan kehittämään työympäristöä.
Tilanne ei ole sama kaikissa Suomen yliopistoissa, eikä ay-liikkeen vaikutusta yliopistojen ilmapiiriin ja sen mahdollisuutta edustaa
työntekijöitä arkipäiväisessä kehitystyössä
arvosteta kaikkialla samalla tapaa.
”Moneen muuhun yliopistoon verrattuna
minä uskaltaisin sanoa, että meillä Jyväskylän yliopistossa työnantajalla on todella
halua neuvotella, keskustella ja tiedottaa. Se
on erittäin tärkeä asia, sillä sillä tavalla me
päästään tähän mukaan.”- luottamusmies
Ammattiyhdistysliikkeen ongelmaksi nähtiin
kuitenkin heikko yhteys yliopistojen opera-
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tionaaliseen puoleen, erityisesti dekaaneihin.
Myös ay-liikkeiden perinteinen ongelma, vapaamatkustajuus, herätti haastateltavissani
huolta.
”Vaikka hallitus täällä ottaakin ja kutsuu
mielellään mukaan… niin joskus on tullut
dekaaneilta viestiä ’että mitäs tämäkin täällä
taas tekee’, että vaikka se meidän juttu ymmärretään korkeemmalla niin sitten täällä
keskitasolla sitä ymmärrystä ei aina löydy”luottamusmies
”Tämä Loimaan kassa (Yleisen työttömyyskassan kutsumanimi) on liian monella, ja
unohdetaan se laaja vaikuttaminen ja sopimusneuvottelut, minne ollaan vaikuttamassa
ja mitä tehdään, ja sitä ei Loimaan kassa tee.
Ja nyt näitä vapaamatkustajia, voisin vähän
kutsua niitä vapaamatkustajiksi, niitä on
liian paljon, jotka maksattavat jäsenmaksut
muilla ja tämä yleissitovuus tarkoittaa, että
kaikki pääsee kuitenkin sopimuksen piiriin.”luottamusmies
Ammattiyhdistysliikkeellä riittää työtä yliopistoilla. Jo aiemmin käsittelemäni apurahoihin
ja pätkätöihin liittyvät ongelmat säilynevät
tulevaisuudessa. SVT:n (Suomen virallinen
tietotoimisto) mukaan tällä hetkellä yliopiston
kanssa työsuhteessa olevista henkilöistä 40 %
työskentelee määräaikaisina (Sutela & Pärnänen & Keyriläinen 2019), mutta yliopiston
työnantajien liiton Sivistan mukaan jopa 70
% kaikista yliopistojen työsuhteista on määräaikaisia (2019, 6).
Yliopistot ovat perinteisesti olleet haastavia
ympäristöjä ay-liikkeelle. Yliopistojen asiantuntijuudelle rakentuva ympäristö korostaa
yksilöllisyyttä ja riippumattomuutta, jolloin
ay-liikkeen keskeinen tavoite, kollektiivisen tahdon ja siitä syntyvän joukkovoiman
muodostaminen, on aina ollut haastavaa.
Ay-liikkeen kenttä on tällä hetkellä melko sir-
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paleinen, sillä yliopistoilla toimii useita liittoja. Perinteisten työtaistelumetodien, kuten
lakkojen, käyttäminen yliopistoilla on hyvin
harvinaista, ja tähän mennessä toteutetut,
yhden päivän kestäneet työnseisaukset eivät
ole merkittävästi haitanneet yliopistojen toimintaa tai yhteiskuntaa laajemmin eivätkä
näin synnyttäneet todellista painetta muuttaa
työoloja. Käsittelen seuraavaksi toista yliopistojen päätöksentekoon vaikuttavaa, mutta
virallisten organisaatiokaavojen ulkopuolista
ryhmää: professoreja.
”Ja professoreilla on tämmönen epävirallinen
konklaavi, joka ei ole ymmärtääkseni virallinen, ja se on kyllä meidän laitoksella oikeasti
päättävä elin. Se on semmonen vanha tapa
joka on muodostunut. Sinne ei esim. minulla,
vaikka oppiaineen pääedustaja olenkin, niin
ole pääsyä. Siinä on ihan oikeaa ulossulkemisen meininkiä … siellä päätetään erilaisia
tutkimukseen liittyviä asioita, tohtorikoulutettavien apurahoja, työsuhteita ja niin
edespäin mitä laitostasolla voidaan päättää,
liikkuvuusapurahoja ja laitoksen ilmapiiriä
yleisesti.” - lehtori
”Professorikonklaavin” kaltainen epävirallinen
elin on hyvä esimerkki yliopistolla tapahtuvasta hiljaisesta päätöksenteosta. Konservatiivisina ja kokemusta arvostavina instituutiona
yliopistot antavat suuren arvon professoreiden
osaamiselle ja asemalle. Professoreiden asema
suomalaisissa yliopistoissa on perinteisesti
ollut hyvin vahva. Historiallisesti professoreiden asema palautuu sivistysyliopiston mukaiseen saksalaiseen oppituolijärjestelmään.
Oppituoliaan hallitsevan professorin valtaoikeudet olivat aina 2000-luvulle asti laajat –
hän saattoi ohjailla oppiaineensa palkkausta
ja apurahoja lähestulkoon mielensä mukaan.
Tätä nykyä suurin osa professoreiden vallasta on haihtunut. Kuitenkin kuten edellä
siteeratusta haastattelusta käy ilmi, profes-

soreiden ”extralegaali” tai virallisten elimien ulkopuolinen valta on edelleen olemassa.
Professorit kykenevät, niin halutessaan, hyödyntämään asemaansa ja pitkää kokemustaan
yliopiston sisäisestä politiikasta tehokkaasti
rekrytoinneissa, apurahojen hankkimisessa
sekä yleisen ilmapiirin ja toimintakulttuurin
muodostamisessa.
Epävirallisten päätöskanavien hyödyntämisessä on kuitenkin riskinsä. Pienen sisäpiirin
hyödyntämästä vallasta esimerkiksi palkkauksen suhteen ei ole pitkä matka suoranaiseen
korruptioon. Vaikka epävirallisten kanavien
ulkopuolella tapahtuva kommunikointi ja päätösten teko epäilemättä tehostaa yliopistojen
operatiivista toimintaa, voi professori niin
halutessaan viedä käyttäytymisensä suoraan
kiusaamiseen asti. Professorit toimivat oman
tieteenalansa ylimpinä auktoriteetteina, ja
heidän verkostonsa kattavat usein kansallisesti ja kansainvälisesti tieteenalan tärkeimmät
toimijat, kuten tutkimuksen rahoittamiseen
vaikuttavat arvioijat ja tieteellisten journaalien artikkelien arvioinneista huolehtivat henkilöt – huolimatta siitä, ovatko nämä nimet
julkista tietoa vai eivät. Hyödyntämällä näi-

tä verkostoja professori voi esimerkiksi pysäyttää itselleen epämieluisten henkilöiden
urakehityksen tai suosia toisia. Yliopistot
perustuvat työpaikkoina pitkälti suhteisiin,
ja hyvään urakehitykseen kuuluu olennaisesti hyvien suhteiden ylläpitäminen kaikkien
kollegoiden kanssa. Vaikka tämä tarkoittaa
parhaimmillaan yhteisöllisyyden korostunutta merkitystä, voi se pahimmillaan tarkoittaa
haluttomuutta puuttua työpaikan ongelmiin
potentiaalisten riskien vuoksi.
Yliopistoilla, kuten kaikilla muillakin työpaikoilla, on oma politiikkansa. Yliopistojen vahvuus verrattuna keskimääräiseen yritykseen
on tuon politiikan avoimuus. Yliopistojen päätöksenteko on ainakin periaatteessa avointa,
demokraattista, kollegiaalista ja osallistavaa.
Mutta kuten raporttini on tähän mennessä
osoittanut, nämä periaatteet eivät valitettavasti aina toteudu. Seuraavassa luvussa pureudun tarkemmin siihen, mitä demokratia
ja kollegiaalisuus tarkoittavat yliopiston kontekstissa, ja siihen, miten noiden toimintatapojen vakavasti ottaminen voisi helpottaa
yliopistoissa kyteviä ongelmia.
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6

Yliopistojen
demokratia ja
kollegiaalisuus

Yliopistojen hallinnollisen kulttuurin muutokset ovat olleet viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana nopeita. Yliopistodemokratia on
joutunut väistymään managerialistisempien
hallintotapojen tieltä osana NPM:n hengessä tehtyjä uudistuksia. Esitän tässä luvussa,
miten yliopistojen hallinnon demokratisoiminen voisi helpottaa yliopistoissa tällä hetkellä vallitsevia ongelmia. Lisäksi käsittelen
kaiken yliopistolla tehtävän työn taustalla
vaikuttavaa kollegiaalisuutta ja sen suhdetta
demokratiaan.
Kollegiaalisuus on yliopistojen perustavin
toimintalogiikka. Käsittelen tässä raportissa
yliopistojen demokratiaa ja managerialismia
ennen kaikkea kollegiaalisuuden kontekstissa
sitä joko tukevina tai estävinä hallinnon tapoina ja periaatteina. Jotta yliopistot voivat
järjestää hallintonsa haluamallaan tavalla,
tarvitsevat yliopistot vahvaa sisäistä autonomiaa niin taloudellisessa kuin hallinnollisessa
mielessä. Kuten olen raportin kuluessa esittänyt, yliopistojen autonomia on taloudellisessa mielessä periaatteessa voimistunut uuden
yliopistolain myötä, mutta liian yksityiskohtaiset mittarit rahoituksessa eivät ole sallineet
tämän uuden, vahvemman autonomian näkymistä opetuksessa ja tutkimuksessa. Yksilöi-
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den tasolla itseohjautuvuuden voidaan sanoa
heikentyneen huomattavasti. Yksilötason
akateeminen vapaus ja vaikutusmahdollisuudet työoloihin ovat kärsineet suuresti managerialismin nousun, tulosohjauksen, uuden
palkkausjärjestelmän ja koko henkilöstön,
mutta erityisesti nuorten tutkijoiden prekarisaation myötä. Uskon, että nämä ongelmat
ovat ratkaistavissa yliopistojen hallinnon ja
työn demokraattisia aspekteja vahvistamalla.

6. 1 kol l egia a l isuus
Yliopistojen hallinnon tärkein tehtävä on mahdollistaa yliopistojen arkipäiväinen toiminta.
Näin ollen hallinnolla voidaan ajatella olevan
välinearvo – hallinto itsessään ei ole tärkeä,
vaan sillä pyritään jonkun muun, yliopistojen tapauksessa opetuksen ja tutkimuksen,
mahdollistamiseen. Hallinto on osa kaikkea
yliopistojen sisäistä autonomiaa: yliopistot
päättävät itsenäisesti muun muassa opetuksen järjestämisestä, opinnäytetöiden hyväksymisestä ja rekrytoinneista. Kaikkia näitä
kolmea esimerkkiä yhdistää yksi asia: niistä
demokraattisesti päättäminen on mahdollista vain osittain.

Vaikka demokratia päätöksenteossa on ehdottoman kannatettavaa, on sillä yliopistokontekstissa rajansa. Yliopistolla tehtävä työ, kuten tutkimus, tutkimukseen pohjaava opetus
sekä näistä päättäminen, vaatii tieteellistä asiantuntemusta. Tämä tieteellisen pätevyyden
vaatimus sulkee suuren joukon ihmisiä pois
tietyistä päätöksentekotilanteista. Tieteellistä
asiantuntemusta vaativissa tehtävissä pyritään soveltamaan yleisesti kollegiaalisuuden
periaatteita.
Kollegiaalisuus on Suomessa suhteellisen
huonosti tunnettu yliopistotyön aspekti. Hallinnollisella tasolla se mielletään usein vanhakantaiseksi, jäykäksi professorivallaksi, kuten
Helsingin vanhan konsistorin tapauksessa, tai
se sekoitetaan demokraattiseen päätöksentekoon. (Välimaa 2018, 355.) Kollegiaalisuuden tarkkoja rajoja on haastava hahmottaa.
Kollegiaalisuutta voidaan kutsua prosessiksi,
ja tällaisenaan se on yliopiston toimintakulttuurin olennainen osa. Jussi Välimaa esittää
kollegiaalisen toiminnan periaatteet seuraavalla tavalla:
1. Kollegiaalinen toimintatapa on prosessi, johon osallistuvat kunkin akateemisen
yhteisön jäsenet. Oleellista prosessissa on,
että kaikilla yhteisön jäsenillä on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Eri
uravaiheissa olevien ja erilaisia näkökulmia
edustavien akateemisten kansalaisten tasaveroisuus on akatemiassa myös järkevä periaate, sillä hyviä ideoita voi löytyä kaikilta
jäseniltä statuksesta tai kokemuksesta riippumatta. Ideana on, että yhteinen kriittinen
keskustelu seuloo parhaimmat ideat esiin.
2. Toinen keskeinen kollegiaalisuuden periaate on avoimuus. Kollegiaalisiin prosesseihin voivat osallistua kaikki akateemisen
yhteisön jäsenet.

3. Kollegiaalisissa prosesseissa ja päätöksenteossa tärkein ja ratkaisevin periaate on
argumentaation logiikka, eli periaate siitä,
että paras argumentti voittaa. Paras argumentti on sellainen mielipide tai käsitys, jolla
on parhaaksi arvioidut perustelut. Argumentin voi lisäksi esittää kuka tahansa yhteisön
jäsen. Kollegiaalinen päätöksenteko perustuu
tästä syystä tavallisesti akateemisen yhteisön
konsensukseen, kun taas demokraattinen
päätöksentekomalli perustuu äänestyspäätöksiin, joissa enemmistön kanta voittaa.
Tämä ero on hyvin merkittävä.
4. Argumentaation logiikan keskeisintä ydintä ovat kriittinen keskustelu ja vertaisten tekemä argumentaation arviointi. Nämä asiat
tiivistyvät tieteellisten julkaisuiden arvioinnissa, mutta samat kriteerit ovat perusteena
kaikessa akateemisessa päätöksenteossa, kohdistuu se sitten opetukseen, tutkimukseen tai
resurssien jakamiseen.
5. Argumentaation logiikka perustuu siihen
todeksi havaittuun asiaan, että kriittinen
keskustelu, vertaisarviointi ja julkisuus takaavat parhaiten tiedon luotettavuuden,
sillä mielipidettä tukevia perusteluita tulee
voida arvioida kriittisesti.
Oleellinen seikka on myös se, että kollegiaalisten päätösten vastuu ja toimeenpano on
päätöksentekijöillä. He valitsevat toimeenpanijat ja kunkin tehtävän vastuuhenkilön.
Perinteisenä ihanteena on ollut primus inter
pares, eli paras vertaistensa joukosta. Periaatteena on myös se, että johtajia ei nimitetä
akateemista yhteisöä kuulematta sen ylä- ja
ulkopuolelta. Puhtaasti akateemisissa tutkimuksen ja opetuksen prosesseissa tämä on
ainoa mahdollisuus, sillä sisällön johtaminen ei ole mahdollista sisältöä tuntematta.
Akateeminen auktoriteetti perustuu nimittäin
henkilön hyvään tieteelliseen maineeseen.
(2018, 353–354.)
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Tämä pitkähkö sitaatti sisältää kollegiaalisuuden sisällön tiiviissä paketissa. Konkreettisesti
kollegiaalisuus toimii siis kahdella tasolla. Se
näyttäytyy jokapäiväisessä tieteellistä asiantuntevuutta vaativassa työssä esimerkiksi
tutkimuksen tai opinnäytteiden vertaisarviointina. Toisekseen se kuvaa hallinnollisella
tasolla suurinta osaa yliopiston päättävien
elimien toiminnasta ja päätöksentekotavoista.
Deliberatiivisena, argumentaation logiikkaa
noudattelevana prosessina kollegiaalisuus on
yliopiston ja tieteen toimintalogiikka, ja se
on ollut sitä niin pitkään kuin yliopistoja ja
tiedettä on ollut olemassa.
Kollegiaalisuutta on kutsuttu yliopistojen
toiminnan syvärakenteeksi. Sen historia on
löydettävissä itse yliopistoinstituution syntyhetkistä. Keskiajalla ensimmäiset yliopistot
syntyivät opiskelijoiden kerääntyessä kuuntelemaan aikansa kuuluisia opettajia. Opettajien ja opiskelijoiden ympärille alkoi hiljalleen
syntymään infrastruktuuria, kuten asuntoloita, ja myöhemmin myös pysyviä yliopistolaitoksia. Kollegiaalisuuden etymologinen
alkuperä viittaa asuntolaan, jossa opiskelijat ja
opettajat alun perin asuivat yhdessä. Näiden
asuntoloiden asiat hoidettiin autonomisesti ja
yhteisesti, eli kollegiaalisesti. (Välimaa, 2020.)
Yliopistolle on edelleen ominaista kiltaa muistuttava organisaatiorakenne, joka periytyy
keskiajalta. Maailman ensimmäinen varsinainen yliopisto syntyi Bolognaan 1000-luvulla.
Opettajat järjestäytyivät Bolognassa omaksi kiltakunnakseen ja opiskelijat kansakuntiensa mukaisesti opiskelijakilloiksi. Tämä
perinne näkyy edelleen Suomessa opiskelijoiden osakunnissa ja jossain määrin myös
ylioppilaskunnissa. Kiltojen muodostamisen
perusehtona voidaan pitää yhteistä arvopohjaa ja yhtenäistä päätöksentekojärjestelmää.
Yliopistojen kollegiaalisuus pohjaa tieteen
itsensä tekemisen logiikkaan, jossa urallaan
pidemmälle edenneet ovat päteviä vertaisarvi-
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oimaan niin toisiaan kuin itseään ”alempana”
olevien tieteilijöiden tutkimusta. Yliopistoissa
uralla eteneminen muistuttaa keskiaikaisia
kiltoja myös urakehityksen puolesta, sillä yliopistojen opiskelija-tohtori-professori-polku
peilaa kiltojen oppipoika-kisälli-mestari-kehityskulkua. Kollegiaalisuuden ja kiltojen logiikan välillä on kuitenkin yksi ero, joka teki
yliopistojen kiltamaisesta rakenteesta originellin myös keskiajan maailmassa. Kollegiaalisuudessa tärkeintä on oppineiden yhteisö, ei
yksittäiset henkilöt. (Välimaa, 2012, 141–142.)

6. 2 dem ok ra at t isuus
Demokraattisuus yliopistoissa on niiden tuhatvuotista historiaa tarkastellessa suhteellisen uusi ilmiö. Suomessa yliopistojen demokratia ja demokratisointi nousivat tapetille
ensimmäistä kertaa vuonna 1968, Euroopan
hulluna vuonna. Tänä nimenomaisena vuonna tapahtui kuuluisa Helsingin yliopistotalon
valtaus, ja muualla Suomessa esimerkiksi
Tampereen yliopiston opiskelijat menivät
lakkoon lukukausimaksujen korottamissuunnitelmien takia. Protestien tuloksena yliopistojen päätöksenteon rakenne muuttui nopeasti. Opiskelijoitten demokratiapyrkimyksiin
sympaattisesti suhtautuneen opetusministeri
Johannes Virolaisen avustuksella yliopistojen
hallintorakenne myllättiin uuteen uskoon:
professorien ennen yksinvaltainen asema
sai nyt antaa tilaa muullekin henkilöstölle ja
opiskelijoille, joille annettiin ensimmäistä
kertaa puhe- ja läsnäolo-oikeus yliopistojen
hallintoelimissä. (Välimaa, 2018, 271–274.)
Suomen yliopistoihin yritettiin ajaa 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla mies ja ääni -periaatetta. Tämän periaatteen mukaan yliopistojen sisäisistä asioista olisi päätetty
äänestämällä niin, että jokaisen ihmisen ääni
opiskelijasta professoriin olisi samanarvoi-

nen. Tämä demokratisointipyrkimys oli liikaa
professoreille, jotka onnistuivat lobbauksensa
avulla tyrmäämään mies ja ääni -periaatetta
ajaneen lakiehdotuksen eduskunnassa vuonna
1969. Periaate ei koskaan toteutunut yliopistojen hallinnossa, mutta sen läpiajon yritys
tulehdutti opiskelijoiden ja professorien välit
vuosikymmeniksi. (Välimaa, 2018, 271–274.)
Vaikka mies ja ääni -periaate ei toteutunutkaan yliopistoissa, jäivät demokraattiset uudistukset elämään. Ne näkyivät kollegioitten,
hallitusten ja rehtorin vaalien äänioikeuden
laajentamisena koskemaan professorien lisäksi myös muuta henkilöstöä sekä opiskelijoita.
Kollegiot ja hallitukset muodostettiin nyt kolmikantaperiaatetta noudattaen: opiskelijoilla, henkilöstöllä ja professoreilla oli kaikilla
edustus lähestulkoon kaikissa päätöselimissä, vaikkakin professorit olivat ja ovat niissä
edelleen yliedustettuja suurimmassa osassa
yliopistoja. Demokratia on säilynyt historiallisena kerrostumana muiden joukossa yliopistojen hallinnossa näihin päiviin saakka,
mutta sen merkitys on vähentynyt managerialismin noustua tärkeimmäksi yliopistojen
hallintoa ohjaavaksi johtamistavaksi.
Yliopistodemokratian kokemat kolaukset ovat
olleet suuria. Ratkaisevin näistä kolauksista
on jo aiemmin käsittelemäni, vuoden 2010
uusi yliopistolaki, joka muutti yliopistojen
päätöksenteon rakennetta johtajavetoiseksi
tehdessään dekaaneista ja rehtoreista ammattijohtajia. Yliopistoissa ei ole perinteisesti
uskottu ammattijohtajien tarpeellisuuteen.
Monimutkaisen yliopistokokonaisuuden johtaminen vaatii runsaasti tietoa yliopiston ja
tieteen toiminnasta. Tätä on hankala hankkia
muuten kuin tekemällä uraa yliopistossa. Oppi
johtajuuteen nähtiin saatavan käytännössä
tekemisen kautta, ja onkin mahdotonta kuvitella, että yksikään johtamisen koulutusohjelma voisi todella valmistaa ketään yliopiston
johtoon ilman kokemusta yliopiston jokapäi-

väisestä työstä. Suomen yliopistoissa rehtorit
valittiin vaaleilla aina uuden yliopistolain voimaanastumiseen saakka. Tälle tavalle näyttää
olevan selvä tilaus tänäkin päivänä (Kuusela
ym. 2019, 10). Tällä hetkellä Helsingin yliopistoa lukuun ottamatta kaikissa yliopistoissa
dekaanit valitsee rehtori. Rehtorien ja dekaanien nykyinen asema ja yliopistojen hallinnon
managerialistinen kehitys ovat avoimessa
ristiriidassa niin kollegiaalisen kuin demokraattisenkin hallintoperinteen kanssa.
Jotta demokratian sovellutuksia yliopistoissa
ja sen yhteyttä kollegiaalisuuteen voidaan käsitellä mielekkäästi, on syytä ensin avata demokratian käsitettä. Kuten kollegiaalisuutta,
demokratiaakaan ei ole helppo määritellä tyhjentävästi sen laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi. Demokraattisten periaatteiden
mukaan järjestäytyneitä erilaisia organisaatioita on lukemattomia, aina edustukselliseen
demokratiaan pohjaavista valtioista kunnanvaltuustoihin, tai suoran demokratian periaatteiden ympärille järjestäytyneistä kansanliikkeistä demokraattisesti organisoituihin
osuuskuntiin. Kaikki nämä jakavat keskenään
joukon yhteisiä lähtökohtia, joista erityisesti
kolme soveltuu yliopiston kontekstiin:
- Kaikille demokraattisesti toimiville organisaatioille on yhteistä idea siitä, että enemmistö
on oikeassa. Demokraattinen päätöksenteko
pohjautuu äänestyksiin, joissa jokainen ääni
on samanarvoinen. Kääntöpuolena tälle on
”enemmistön diktatuuri”, vaara, jota pyritään
yleensä välttämään kansalaisia tasa-arvoisesti kohtelevien instituutioiden ja perusoikeuksien myöntämisen avulla. Demokraattisten
valtioitten tapauksessa tämä tasa-arvoisuuden pyrkimys näkyy esimerkiksi toimivana
oikeusvaltiona tai pyrkimyksenä kansalaisten
yhtäläiseen kohteluun byrokratian kautta.
Demokraattisissa yhteisöissä ajatellaan, että
kaikki niiden jäsenet kykenevät tasa-arvoisesti
päättämään itseään koskevista asioista.
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- Sananvapaus on demokraattisen päätöksenteon elinehto. Keskustelu päätettävistä
asioista on avointa, ja jokaisella tulee olla
oikeus sanoa sanottavansa. Sananvapaus
ei kuitenkaan tarkoita vapautta sanoa mitä
tahansa, vaan puhujan tulee sitoutua väitteidensä totuudenmukaisuuteen parhaan
kykynsä mukaan. Päätöksiin ja mielenpiteenmuodostukseen tarvittava tieto on avoimesti saatavilla, ja jokaisella tulee olla oikeus
hankkia ja saada tietoa häntä koskevista
asioista. Tiedon avoimuus mahdollistaa yhteisön jäsenten informoidun päätöksenteon.
- Demokraattiset systeemit rakentuvat alhaalta-ylöspäin-periaatteen varaan. Edustuksellisissa järjestelmissä tällä tarkoitetaan
kansalaisten oikeutta valita omista asioistaan
päättävät ihmiset edustamaan heitä. Toisin
sanoen demokraattisesti valitut edustajat toimivat äänestäjien antamalla mandaatilla, ja
edustajien velvollisuus on valvoa äänestäjiensä etua. Alhaalta-ylöspäin-periaate sisältää
idean siitä, että ihmisten asiat tulisi järjestää
niin, että ne palvelevat heitä itseään.
Yliopistojen kontekstissa demokraattisuuden pohdinnalle hedelmällinen lähtökohta on
aluksi määritellä, mihin se asettuu suoran ja
edustuksellisen demokratian välisellä janalla.
Suoran demokratian idea perustuu kansankokouksille, ja se on konseptina jäljitettävissä
ranskalaisen yhteiskuntateoreetikon ja filosofi Jean-Jacques Rousseaun töihin. Hänen
ideoimassaan demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaiset kokoontuisivat pohtimaan
asioita yhdessä erilaisille agoroille, vaikkapa
kaupunkinsa torille. Kaikilla kokouksen läsnäolijoilla olisi yhtenäinen ääni- ja puheoikeus,
eikä mikään asia voisi olla demokraattisen
päätösprosessin ulottumattomissa.
Edustuksellinen demokratia perustuu edustajien valinnalle vaalien kautta. Edustuksellinen
demokratia ei vaatine pitkällistä avaamista,
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sillä esimerkiksi kaikille tuttu Suomen valtio
noudattaa edustuksellisen demokratian mallia. Yliopistoissa edustuksellista demokratiaa
käytetään ylioppilaskuntien vaaleissa, joissa
äänestävät opiskelijat, sekä kollegioitten ja
hallitusten vaaleissa, joissa äänioikeus on
henkilökunnalla.
Suoraa demokratiaa voidaan kutsua periaatteellisella tasolla ihanteelliseksi tavaksi järjestää päätöksenteko. Sen vahvuus on sen ehdottoman inklusiivinen muoto: kaikki yhteisön
jäsenet ovat päätösvaltaisia kaikista asioista.
Suora demokratia on näin ideaalimuoto kaikki
ihmiset huomioivasta ja päätöksentekoprosessiin mukaan ottavasta systeemistä, jossa
valta on mahdollisimman tasaisesti jaettu.
Vallan tasainen jako varmistaa kaikkien yhteisön jäsenten vaikuttamismahdollisuudet.
Suoran demokratian heikkous on se, ettei se
toimi kovin suurissa joukoissa. On helppoa
kuvitella äänekäs torikokous, jonka tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen päätettävästä asiasta. Kaikilla läsnä olevilla tulee olla
puheoikeus, ja ideaalissa tilanteessa kaikkien
tulisi olla lopulta myös samaa mieltä päätettävästä asiasta. Päättäjien määrän lisääntyessä
ja päätettävien asioiden määrän suurentuessa suoran demokratian muotoa noudattavan
elimen toiminta hidastuu välttämättä. Jos
osallistujat ovat mielipiteiltään heterogeeninen joukko, on päätöksenteko usein jopa
mahdotonta. Yliopiston kontekstissa päätettäviä asioita on niin paljon, ettei kaikesta ole
yksinkertaisesti mahdollista äänestää kaikkien
kesken. On hankala kuvitella, että esimerkiksi antropologian lehtori ymmärtäisi fysiikan
laitoksen hiukkaskiihdyttimen tilatarpeista
riittävästi kyetäkseen osallistumaan siihen
liittyvään päätöksentekoon.
Koska yliopisto-organisaatio on suuri, on monista asioista väistämättä päätettävä edustuksellisen demokratian keinoin. Edustuksellinen
demokratia ei kuitenkaan kuvaa yliopistojen

hallintoa tyhjentävästi, sillä tällöin ei otettaisi huomioon esimerkiksi erilaisia opetuksen
kehittämistyöryhmiä tai tutkimusprojekteja,
jotka toimivat usein suoran demokratian periaatteiden mukaan.
Suoralle demokratialle on siis tilaa yliopistoissa. Hallintotieteelliset tutkimukset ovat
ennustaneet yliopistojen hallinnon desentralisoituvan esimerkiksi tieteellisten projektien ympärille jo usean vuosikymmenen ajan
(Martin, 2016). Tämä tarkoittaisi ylemmän,
sentralisoidun hallinnon tekevän tilaa erilaisille projektien itseohjautuville hallinnoille.
Projekteissa ryhmä ihmisiä olisi näin vastuussa oman tutkimusprojektinsa toteuttamisesta ja siihen kuuluvan hallinnon, kuten
raportoinnin ja palkkauksen, hoidosta. Suoran demokratian voi nähdä soveltuvan myös
pienempien hallinnollisten yksiköiden, kuten
oppiainetason, toimintaan. Näin tällä hetkellä jo usein toimitaankin: esimerkiksi opettamisen järjestämisestä neuvotellaan yleisesti
suoraan henkilöstön kesken. Ennustukset
yliopistojen hallinnon desentralisoitumisesta eivät kuitenkaan näytä laajassa mielessä
pitäneen paikkaansa, sillä ammattijohtajien
käsiin valtaa keskittävä, eli sentralisointiin
pyrkivä managerialismi on näyttänyt trendinä ottaneen niskalenkin desentralisaatiosta
(Martin 2016).
Demokratian tarkastelu yliopiston kontekstissa muuttuu vaikeammaksi tultaessa äänestyksiin ja enemmistön valtaan - äänestäminen
kun ei ole kovin yleistä. Kukaan haastattelemistani Jyväskylän yliopiston hallinnossa
mukana olleista ihmisistä ei muistanut, että
he olisivat koskaan törmänneet tilanteeseen,
jossa päätöksestä olisi jouduttu äänestämään.
”Hallituksessa ei muistaakseni olla äänestetty kertaakaan. Se olisi aika paha paikka
jos sellaiseen jouduttaisiin.” - Jyväskylän
yliopiston hallituksen 2. sektorin edustaja

”Ei, en muista että mun uran aikana oppiaineen johtajasta oltaisiin äänestetty.” - professori
”Ei siellä (tiedekunnassa) äänestetä mistään” - lehtori
Tässä näkyy se, miten kollegiaalisuus ja demokraattisuus kietoutuvat yliopistoissa yhteen.
Vaikka yliopistojen päättävien elimien jäsenet
valitaankin vaaleilla, ei tämä poista niiden kollegiaalisuuteen pohjaavaa päätöksentekomekanismia. Lähtökohta kaikelle kollektiiviselle
päätöksenteolle yliopistoissa on konsensus,
johon pyritään pääsemään deliberatiivisella
prosessilla. Tässä mielessä demokraattinen
päätöksenteko on yllättävän huono kuvaamaan yliopistojen päätöksentekoprosesseja.
Äänestämiseen olennaisesti kuuluva tasa-arvon periaate ei myöskään toteudu yliopistojen
päätöksenteossa, sillä kiltamaisesti organisoitunut yliopisto antaa suuremman painoarvon kokeneemmille ihmisille, ts. professoreille. Tämä näkyy yleisesti sekä yliopistojen
johtosäännöissä että toimintakulttuureissa.
Professoreilla on suurimmassa osassa Suomen yliopistoja enemmän istumapaikkoja
hallituksissa, kollegioissa, laitoksissa ja tiedekunnissa kuin muulla henkilöstöllä tai opiskelijoilla. Heidän mielipiteensä saavat usein
myös enemmän painoarvoa kuin alempien
kollegoiden sekä heidän auktoriteettinsa että
mahdollisesti myös parempien argumentaatiotaitojensa vuoksi.
Yliopistojen demokratian ja kollegiaalisuuden
suhdetta ei ole Suomessa juurikaan tutkittu.
Vaikka demokratia ja sen merkitys yliopistojen autonomialle on saanut viime aikoina
runsaasti huomiota, samaa ei voi sanoa kollegiaalisuudesta. Väitän, ettei yliopistodemokratiaa voi kuitenkaan ymmärtää ilman
kollegiaalisuuden ymmärtämistä. Demokratian ja kollegiaalisuuden suhdetta yliopistoissa voidaan kuvailla muodon ja sisällön
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suhteeksi – demokratia tarjoaa tavat valita
ihmisiä päättäviin elimiin, ja kollegiaalisuus
tarjoaa sisällöllisen päätöksenteon prosessin.
Toisin sanoen yliopistojen demokraattisesti
valittujen elimien tavat tehdä päätöksiä ovat
kollegiaalisuuden määrittämiä. Tämä ei vielä riitä tyhjentämään riittävästi kollegiaalisuuden ja demokratian suhdetta yliopistojen
kontekstissa, sillä demokratia ei pelkisty vain
äänestyskäytäntöihin.
Vaikka kollegiaalisuus on kokenut kolauksia
managerialismin nousun myötä, on demokratia ehdottomasti kärsinyt eniten. Ison osan
tässä raportissa käsitellyistä yliopistotyön
ongelmista voidaan nähdä johtuvan siitä, että
demokraattiset periaatteet on asteittaisesti
hylätty ja tämän vuoksi työoloihin vaikuttaminen on hankaloitunut. Aion seuraavassa
luvussa tarkastella keskeisten demokraattisen periaatteiden suhdetta kollegialisuuteen
ja niiden toteutumista yliopistojen hallinnon
ja työn kontekstissa.

6.3 dem okR A ATT i ST en
peRi A AT Tei den
ToT eu Tu m i n en
Yl i op iSToiSSA :
TA SA-A RVo, Ti edon
AVoim u u S jA
Al h A AlTA-YlöSpä i n
Kuten aiemmin esitin, kollegiaalisuus on yliopistojen vanhin, vahvin ja perustavin toimintalogiikka. Kollegiaalisuus kuvaa tieteellisen
toiminnan perustavaa logiikkaa, ja on näin
luonteva toimintatapa myös yliopiston hallinnolle. Kollegiaalisuuden normatiivinen
sisältö on kuitenkin ohut: esimerkiksi kaikkien kantojen deliberatiivinen läpikäynti ei
todellisuudessa toteudu aina tasa-arvoisesti.
Managerialismi ja tulosjohtaminen ovat rii-
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suneet kollegiaalisilta päätöselimiltä valtaoikeuksia, heikentäneet yliopiston sisäistä
tiedonkulkua, kyseenalaistaneet yliopistolla
työtään tekevien ihmisten asiantuntijuuden
merkityksen ja vääristäneet yliopistojen rekrytoinnin ja palkkauksen perusteita. Jotta
yliopistojen johtaminen voitaisiin toteuttaa kollegiaalisesti, tarvitsee kollegiaalisuus
tuekseen demokraattisia toimintatapoja ja
periaatteita tulosjohtamisen ja managerialismin sijaan.
Jotta demokratia voi toimia, täytyy ihmiset
olettaa pohjimmiltaan tasa-arvoisiksi. Ihmisten periaatteellinen yhdenvertaisuus on
kaiken demokraattisen toiminnan tärkein
periaate. Näin ollen yliopistojen demokratian käsittely ilman tasa-arvon ongelmien käsittelyä on mieletöntä. Jotta asia ei olisi liian
yksinkertainen, on tasa-arvo yliopistoissa
ajateltava tieteen toiminnan logiikkaa kuvaavan kollegiaalisuuden läpi.
Tiede argumentaatioon perustuvana, itseään
korjaavana systeeminä on lähtökohtaisesti sokea argumenttien esittäjille. Kenellä tahansa
tulee olla oikeus esittää väitteitä, joiden todenmukaisuus arvioidaan kollegiaalisessa
vertaisarvioinnin prosessissa. Sama kollegiaalinen prosessi pätee myös hallintoon sekä
ihmisten rekrytointiin ja uralla etenemiseen.
Tällöin on kyse meritokratiasta.
Yliopistoa pidetään yleisesti vahvassa mielessä meritokraattisena instituutiona. Meritokratia juontaa juurensa englannin kielen
sanasta merit (ansio, saavutus) ja kreikan
kielen sanasta kratía (valta). Meritokratia
tarkoittaa siis aseman ja vallan ansaitsemista
saavutusten perusteella. Meritokratia näkyy
yliopistoissa siinä, miten niissä arvostetaan
erilaisia diplomeita ja tieteellisiä ansioita,
joiden perusteella ihmiset saavat niin mahdollisuuksia uralla etenemiseen kuin yleistä
arvostusta ja asemaa. Meritokratia nähdään

usein ihanteelliseksi systeemiksi, sillä se lupaa kaikkien saavan ansionsa mukaan. Tarkempi analyysi meritokratian teoreettisista
lähtökohdista ja sen käytännöstä paljastaa
meritokratian huomattavasti moniulotteisemmaksi ja ongelmallisemmaksi ideaksi.
Meritokratia syntyi terminä alun perin kuvaamaan dystooppista todellisuutta, jossa
ihmisille jaettiin materiaalista hyvää heidän
älykkyysosamääränsä ja ansioidensa perusteella (kts. Elmgren 2020, 14). Jotta ansioiden
perusteella voidaan ylipäätään jakaa mitään,
tarvitaan voittajia ja häviäjiä. Meritokratia
lupaa tarjoavansa rajallisten resurssien jakamiselle oikeudenmukaiset perusteet. Käytännössä suurin osa meritokraattisista systeemeistä on enemmän tai vähemmän illuusiota
(Elmgren 2020, 15). Meritokraattisten järjestelmien ongelmat syntyvät niissä toimivien,
meriittejä arvioivien ihmisten vinoumista
ja meritokraattisen järjestelmän sokeudesta
siihen osallistuvien ihmisten erilaisille lähtökohdille ja elämäntilanteille. Hyvä esimerkki yliopiston kontekstissa tästä on naisten
etenemistä yliopistouralla kuvaava vuotavan
putken ongelma. Vaikka yliopistoissa aloittavista opiskelijoista enemmistö on naisia,
vähenee heidän suhteellinen määränsä miehiin verrattuna mitä korkeammista asemista
yliopistossa on kyse (Tanhua 2020, 64).
Vuotavan putken ongelman lisäksi aiemmin
käsitelty opetuksen ja tutkimuksen uraa edistävien vaikutusten välillä vallitseva epäsuhta
on toinen selkeä esimerkki demokraattisen
tasa-arvoperiaatteen toteutumisen haasteista
yliopistoilla. Kumpaakaan ongelmaa ei voi helposti ratkaista yksinomaan kollegiaalisuuden
kehyksessä. Kollegiaalisuus pohjaa tieteellisillä ansioilla saavutettuun asiantuntijuuteen
ja operoi meritokraattisuuden kehyksessä.
Vaikka kollegiaalisuus lupaa kaikkien kantojen tasa-arvoista, deliberatiivista läpikäyntiä,
se ei ole prosessina turvassa meritokratiaan

olennaisesti liittyvistä ongelmista, kuten argumenttien ja tieteellisten saavutusten arvioijien vinoumista. Tällä hetkellä noita vinoumia
aiheuttaa ennen kaikkea tulosjohtaminen.
Kollegiaalisuus on itsessään riittämätön tasaarvoisuuteen perustuvan ja siihen tähtäävän
päätöksenteon varmistamiseen. Jotta kollegiaalisuus voisi toimia aidosti tasa-arvoisena
prosessina, tarvitsee se tuekseen yhteisön jakamaa, demokraattisesta arvopohjasta kumpuavaa periaatetta ihmisten tasa-arvoisuudesta. Tämän syntyminen ja ylläpito vaatii
kaikkien tasa-arvoista kohtelua niin rekrytoinnissa, uralla etenemisessä kuin muussakin päätöksenteossa. Demokraattisuuden
soveltaminen esimerkiksi rekrytoinnissa voisi
tarkoittaa entistä suurempaa avoimuutta, sekä
mahdollisesti yhteisön laajempaa osallistumista rekrytointiprosesseihin – on hankala
nähdä, mikseivät esimerkiksi opiskelijat olisi
päteviä arvioimaan opetuksesta huolehtivan
henkilökunnan pätevyyttä, tai lehtorit toisten
lehtoreiden pätevyyttä.
Toinen demokraattinen periaate, joka tukee
sekä kollegiaalisuutta että tieteen tekemistä, on tiedon avoimuus. Tieteen tekemisen
kannalta tiedon avoimuuden haasteet näkyvät tieteellisten journaalien saatavuudessa ja
erityisesti tekniikan alalla yleistyvässä käytännössä, jossa tuotekehitykseen liittyvät tieteelliset tulokset ovat yksityisessä omistuksessa ja
ne salataan (Miettinen, 2006, 113–121). Tämän
raportin kannalta mielenkiintoisempia ovat
yliopistojen hallinnon tiedonkulun ongelmat.
Vanha sanonta ”tieto on valtaa” pitää monessa
mielessä paikkansa. Melko räikeä käytännön
esimerkki yliopistojen kontekstissa tästä on
uutisiin noussut Tampereen yliopiston rehtorinvalintaskandaali, jossa rehtorien hakemukset yritettiin salata. Vaikka tämän kaltaiset skandaalit eivät yliopistomaailmassa ole
yleisiä, toimii Tampereen yliopiston tapaus
varoittavana esimerkkinä managerialismin
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nousun vaaroista. Kun valtaa siirretään ammattijohtajille ja korkeammalle hallinnolle,
vähenee heidän vastuunsa ja toisaalta myös
tarve välittää tietoa organisaation työntekijöille. Syitä tiedon kulun vähenemiseen voi
etsiä kahdesta suunnasta. Kyynisestä, valtapoliittisesta tulokulmasta tarkasteltuna tiedon
kulun väheneminen helpottaa korkeampaa
hallintoa saamaan päätöksensä läpi mahdollisimman vähällä vastustuksella. Työntekijät
eivät voi vastustaa päätöksiä, jos he eivät osaa
odottaa niitä. Korkeampaan hallintoon empaattisemmin suhtautuvasta tulokulmasta
voidaan esittää, että tiedon kulku vähenee,
koska sitä ei tarvita. Jos työntekijät eivät ole
päätösvaltaisia työhönsä liittyvistä seikoista,
olisi heille niistä tiedottaminen turhaa työtä. Tällöin tiedonkulku työolojen muutosten
valmistelusta ylemmän ja keskijohdon välillä riittää.
Tiedonkulun käyttäminen valtamekanismina on sosiologiassa ja johtamisopissa hyvin
tunnettu ja paljon tutkittu aihe (Rothschild &
Whitt 1988). Perinteisesti tiedonkulku valtamekanismina on liitetty byrokraattisiin instituutioihin, mutta se vaikuttaa pätevän samalla
tavalla managerialistisissa organisaatioissa.
Byrokraattisissa ja managerialistisissa organisaatioissa ylempi taho tietää aina enemmän
kuin alempi. Kaikessa yksinkertaisuudessaan
tämä mahdollistaa ylemmälle taholle lankojen
käsissä pitämisen alemman kustannuksella.
Tiedon kulun avoimuus on kaiken demokraattisen, mutta myös kollegiaalisen päätöksenteon perustarve. Ilman luotettavaa tietoa hyvien
päätöksien tekeminen on mahdotonta. Kollegiaalisuus päätöksentekotapana perustuu
ennen kaikkea perusteelliseen keskusteluun,
ja tuo keskustelu tarvitsee tuekseen hyvää
tiedonkulkua. Managerialismin motivoimat
tiedonkulun ongelmat estävät kollegiaalisuuden toteutumista, siinä missä horisontaalisemmin ja demokraattisemmin organisoitu
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yliopisto tukisi sitä. Tiedon kulun käyttäminen valtamekanismina on myös demokratian alhaalta-ylöspäin-periaatteen vastainen
toimintatapa.
Alhaalta-ylöspäin-periaate on, kuten tulosjohtamista ja managerialismia käsittelevät luvut
osoittavat, yliopistoissa kadoksissa. Periaatteessa olennaista on se, että siinä ylemmän
tason legitimiteetti saadaan aina alemmalta
tasolta. Johtamisen ammattimaistuessa ja
tulosjohtamisen paradigman nousun myötä
alhaalta-ylöspäin-periaate näkyy konkreettisena toimintatapana enää hallituksen ja kollegioiden vaaleissa. Perinteisesti yliopistojen
hallinto on legitimoitu hallinnollisen autonomian kentällä asiantuntijuudella. Tätä nykyä
yliopistojen hallinnon legitimiteetti näyttää
olevan sidoksissa yliopistoista saatuihin tuloksiin ja hyötyyn. Tulokset ja hyöty noudattelevat
omaa logiikkaansa, mikä on näkynyt tuohon
samaiseen logiikkaan perustuvan managerialismin nousuna. Jos yliopistojen hallintoa
halutaan muuttaa joko kollegiaalisemmaksi
tai demokraattisemmaksi, tulee sen legitimiteettiä miettiä uudelleen. Käytännön tasolla yliopistojen hallinnon legitimiteetti tulee
nykyään jaetusti sekä alhaalta työntekijöiden äänestämisen seurauksena että ylhäältä
OKM:n esittämien vaatimusten muodossa,
mutta myös yliopistojen ulkopuolelta, ennen
kaikkea elinkeinoelämältä.
Yliopistoissa korkeinta strategista, eli pitkän aikavälin valtaa, pitää käsissään hallitus
ja korkeinta operationaalista valtaa käyttää
rehtoraatti. Vuoden 2010 yliopistolakiuudistus määräsi, että yliopistojen hallitusten
jäsenistä vähintään 40 % pitää olla yliopiston
ulkopuolisia. Samainen laki laajensi huomattavasti rehtoreiden valtaoikeuksia, ja rehtorien mandaatti ja vallan legitimiteetti muuttuivat, kun heitä ei enää valittu vaaleilla. On
kiistämätöntä, että yliopistojen hallinto on
muuttunut alhaalta-ylöspäin-periaatteen mu-

kaisesti toimivasta hallinnosta kohti ylhäältä-alas operoivaa linjaorganisaatiota, jossa
käskyt tulevat ylhäältä päin. Korkeampi hallinto ei ole enää samalla tavalla vastuullinen
yliopiston työntekijöille ja opiskelijoille kuin
ennen. Erityisesti rehtorit ovat entistä enemmän vastuullisia OKM:n suuntaan yliopiston
työntekijöiden ja opiskelijoiden sijaan, kuten
yliopistojen johtosäännöissä yleinen rehtoristoon kohdistettu vaatimus yliopiston tehokkaan toiminnan valvomisesta osoittaa.
Yliopistojen hallituksetkaan eivät edusta enää
puhtaasti yliopistojen itsensä etua, vaan hallituksen ulkopuolisille avaaminen on avannut
oven ennen kaikkea elinkeinoelämälle.
Yliopistojen hallitusten avaaminen ulkopuolisille jäsenille tehtiin siksi, että sen ajateltiin
vahvistavan yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja luovan verkostoja yliopistojen
ulkopuolelle. Lakia valmisteltaessa managerialismia ajaneet tahot kritisoivat vanhaa, sivistysyliopiston ideaan pitkälti pohjannutta
hallintoperinnettä sisäänpäin lämpiäväksi ja
välinpitämättömäksi yliopistojen ulkopuolella
tapahtuville asioille. Yliopistoja syytettiin siis
hitaasti muutoksiin sopeutuviksi norsunluutorneiksi, joissa tutkijat tutkivat mitä huvittaa
välittämättä yhteiskunnan tarpeista, kuten
muuttuvista koulutustarpeista tai innovaatioista. Yliopistojen hallintoon tehdyt muutokset ovat pyrkineet tekemään hallinnosta
nopeampaa, ketterämpää ja dynaamisempaa.
Vaikka dynaaminen voi monen mielestä kuulostaa jo hieman vanhentuneelta hallintojargonin iskusanalta, on sillä tässä yhteydessä
konkreettinen sisältö. Yliopistojen hallinnon
dynaamisuudella tarkoitetaan rakennemuutosten mahdollistamista, kuten laajojen irtisanomisten toteuttamista, yliopistojen ja
alojen lakkauttamista tai yhdistelyä ja uusiin
innovaatioihin tähtäävien poikkitieteellisten
koulutusohjelmien ja projektien perustamista
tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Nämä
kaikki olisivat olleet haastavia toteuttaa, ai-

nakin nopeasti, vanhan mallisen, kollegiaalisuuteen pohjaavan hallintomuodon alla.
Sekä tulosohjauksen että managerialismin
julkilausumaton tavoite on vähentää yliopistoilla työtään tekevien valtaa omaan työhönsä,
mikä on suoraan alhaalta-ylöspäin-periaatetta
vastaan. Olen tähän mennessä käsitellyt tulosohjauksen ja managerisaation yhteyttä
yliopistotyön kuormittavammaksi ja epävarmemmaksi muuttumiseen, informaation ja
sisäisen tiedonkulun määrän vähentymiseen
sekä kilpailun ja mittaamisen vaikutuksia
tieteen arvostukseen. Kaikki nämä toimenpiteet ovat olleet mahdollisia tieteentekijöiden
asiantuntijuuden kyseenalaistamisen vuoksi.
Tämän asiantuntijuuden kriisin käsittelyn
työkaluna voidaan hyödyntää recognition,
eli tunnustuksen käsitettä.
Tunnustus on filosofi Axel Honnethin tunnetuksi tekemä sosiaalifilosofinen käsite, joka
olettaa ihmisten identiteettien rakentuvan
vastavuoroisen tunnustuksen varaan. Tunnustuksen ajatellaan sosiaalifilosofiassa rakentuvan vähintään kahden ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Tunnustussuhteessa
toinen ihminen tunnustaa toisen joksikin, ja
tunnustetuksi tullut hyväksyy saamansa tunnustuksen. Onnistunut tunnustussuhde on
positiivinen vuorovaikutussuhde, joka täyttää
ihmisen tarpeen tulla nähdyksi. Tunnustussuhde työn kontekstissa merkitsee ihmisten
kykyjen tunnistamista ja tunnustamista. Samaan aikaan kun tunnustussuhteet tarjoavat
ihmiselle kokemuksen nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta, ovat ne myös tärkeitä noiden
samojen kykyjen kehittämiseen (Hirvonen &
Breen 2020).
Jos ihmisten kykyjä tai ominaisuuksia ei tunnusteta vastavuoroisesti ja kehittävästi, voidaan puhua misrecognitiosta, epäonnistuneesta
tunnustuksesta tai väärin tunnustamisesta.
Pieleen mennyt tunnustussuhde ei näe ih-
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misten kykyjä tai arvosta niitä oikein. Tämä
aiheuttaa ihmisille harmia, sillä tunne nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta on kaikkien
perustarve. Ja jos ihmisen perustarpeet jäävät täyttämättä, on tuloksena psykologista
kärsimystä ja vahinkoa. (Hirvonen & Breen,
2020.) Työelämän kontekstissa tunnustuksen
muotoina voidaan pitää esimerkiksi palkkaa,
työtiloja ja työyhteisön arvostusta. Tunnustuksen saaminen vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja jaksamista myös työn ulkopuolella,
ja epäonnistunut tunnustus vastaavasti heikentää sitä. Tunnustuksen epäonnistumista voikin pitää tärkeänä syynä niin nuorten
tutkijoiden räjähdysmäisesti kasvaneisiin
mielenterveysongelmiin kuin vanhempien
tutkijoiden jatkuvasti kasvaviin paineisiin
ajankäytön ja työtaakan suhteen. Yliopistojen
kontekstissa tunnustuksen epäonnistumiset
ovat niin yleisiä ja säännöllisiä, että niitä voi
pitää patologioina.
Patologia on lääketieteestä lainattu termi, joka
viittaa taudin, loukkaantumisten tai haavojen
syiden ja seurausten tutkimukseen. Yliopistojen
autonomiaa tukahduttava tulosohjaus, tiedon
kulun ongelmat ja tieteen toimintalogiikalle ja
itseohjautuvuudelle vieras managerialismi ovat
päässeet nousemaan nykyisen kaltaisiksi, rakenteellisen tason patologioiksi vain yliopistojen asiantuntijuuden merkityksen mitätöimisen
vuoksi. Asiantuntijuuteen kuuluu olennaisesti
omien työolojen tunteminen. Kuten jo aiemmin
esitin, yliopistossaan tutkimusta tai opettamista työkseen tekevä henkilöstö tietää, mikä
tekee heidän työnsä mahdolliseksi, ja mitkä
tuon työn tavoitteet ovat.
Huomattavin asiantuntijuuden tunnustamisen epäonnistumisen seuraus managerialismissa on työntekijöiden äänen mitätöinti.
Vaikka managerialismi pyrkii kuuntelemaan
työntekijöitä erityisesti kyselyitten kautta, eivät kyselyt varmista työntekijöiden äänen aitoa kuulemista. Parhaimmassa mahdollisessa
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tapauksessa kyselyt voidaan ottaa vakavasti
korkeamman hallinnon tasolla, mutta tämä on
pitkälti kiinni annetulla hetkellä vallan kahvassa olevien asenteista. Yhtä todennäköistä
kuin kyselyitten vakavasti ottaminen on niiden
täydellinen ohittaminen. Kyselyt epäonnistuvat demokraattisuuden ja kollegiaalisuuden periaatteiden toteuttamisessa, sillä ne
eivät ole luonteeltaan aidosti keskustelevia.
Kyselyiden perusteella tehdyt toimenpiteet
ovat hankalasti kommunikoitavissa kyselyjen
täyttäjille, eivätkä ne täytä työntekijän tarvetta tulla kuulluksi ja nähdyksi – saati tarvetta
aidosti vaikuttaa työoloihin. Kyselyt ovat erinomainen esimerkki asiantuntijuuden aidon
tunnustamisen estävästä, yliopistoja kaikkialla vaivaavasta osallistamisen kulttuurista.
Osallistamisen kulttuuri on yhteiskunnassa
laajalle levinnyt ilmiö, jota voidaan kutsua
eräänlaiseksi kevytdemokratian muodoksi
– esimerkiksi yliopistojen tapauksessa työntekijät osallistetaan erilaisten kyselyiden ja
workshoppien kautta päätöksentekoon vain
näennäisesti, sillä lopullinen päätösvalta sijaitsee aina kyselyitä toteuttavalla, korkeammalla hierarkkisen johtamissysteemin tasolla. Osallistamisen kulttuurin pyörteisiin
joutuneiden vanhojen kollegiaalisten elinten päätösvalta on aktuaalisesti mitätöity,
ja niiden neuvoa-antava rooli on usein kyseenalainen. Osallistaminen ja kyselyt ovat
laihoja korvikkeita aidolle demokratialle ja
päätösvallalle. Alhaalta-ylöspäin-periaate voi
toteutua yliopistoissa vain, jos yliopistojen
johtamiskulttuuria sen institutionaalisella
tasolla uudistetaan niin, että työntekijöille annetaan aitoa valtaa vaikuttaa asioihinsa. Tämä
vaatii sekä yliopistolain uudelleen avaamista
että yliopistojen johtosääntöjen uudistamista
alhaalta-ylöspäin-periaatetta kunnioittaviksi.
Alhaalta ylöspäin kumpuavan hallinnon tulee
perustua sen jäsenten itseohjautuvuuden ja
asiantuntijuuden kunnioitukselle, ja yliopistojen edustuksellisessa kontekstissa tämä voi

toteutua vain vaalien avulla. Dekaanien ja rehtoreiden valinnat tulee toteuttaa vaaleilla, ja
hallitusten on oltava toimistaan vastuullisia
koko yliopistoyhteisölle.
Jos managerialismi on seurausta yliopiston
työntekijöiden asiantuntijuuden tunnustamisen epäonnistumisesta yksilöllisellä tasolla,
kuvaa tulosohjaus samaa epäonnistumista
institutionaalisella tasolla. Kuten olen jo aiemmin tässä raportissa esittänyt, mitattaviin
tuloksiin keskittyvä tulosjohtaminen on sokea
useille tieteelliseen työhön olennaisesti kuuluville aspekteille. Tulosjohtamisessa voidaan
ottaa huomioon vain määrällisesti mitattavissa olevat asiat, mikä kadottaa näköpiiristä
monet tieteeseen olennaisesti kuuluvat tavoitteet. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi tieteellisen työn mahdollisimman korkea laatu,
erityisesti perustutkimukselle ominaiset pitkän ajan immateriaaliset ja ei rahana laskettavat hyödyt, yhteiskunnallinen vaikuttavuus
(jonka mittaaminen on mahdotonta), korkealaatuiseen asiantuntijuuteen tähtäävä ohjaus
ja tieteellisten yhteisöjen sisäinen altruistinen toiminta. Tulosohjauksen kehyksessä ei
myöskään olla kiinnostuneita tieteellistä työtä
tukevista seikoista, kuten vaikutusmahdollisuuksista työoloihin, mielekkäästä tilojen
hyödyntämisestä, tutkijoiden keskinäisistä
verkostoista ja työhyvinvoinnista.

6.4 m AnAg eR i A l i Sm i n
jA kol l eg iA A l iSu u den
Suh de
Kuten olen toivottavasti tähän mennessä tyydyttävästi osoittanut, vanhakantaisen kollegiaalisuuden korvaaja managerialismi sisältää
runsaasti ongelmia. Managerialismin eduksi
verrattuna vanhaan kollegiaaliseen hallintotapaan on esitetty sen nopeutta, strategiseen
johtamiseen pitkään kaivatun päämäärätie-

toisuuden kasvua ja hallinnon avoimuutta. On
kiistämätöntä, että yliopistojen hallinto toimii nykyään nopeammin kuin ennen, joskus
jopa niin nopeasti, ettei yliopiston henkilöstö
ehdi sanomaan puolta sanaa valmisteltaviin
asioihin. Strategisen johtamisen päämäärätietoisuus ei myöskään ole toteutunut. Kuten
tulosjohtamista käsittelevässä luvussa esitin,
managerialismin kanssa käsi kädessä kulkevan tulosjohtamisen voidaan sanoa pikemminkin heikentäneen yliopistojen profiloitumista. Tiedon avoimuuden suhteen kritiikiksi
riittänevät jo osoittamani yliopistojen sisäisen
tiedonkulun laajamittaiset ongelmat.
Yksi haastattelemistani akateemikoista näki
managerialistisen mallin myös korjanneen
vanhan, kollegiaalisen johtamistavan ongelmia. Hän kritisoi vanhaa mallia jähmeydestä,
strategisen johtamisen puutteesta ja kuppikuntaisuudesta.
“Ja jotain huonoa politiikkaa, kun muistelen
sitä vanhaa yliopistoa, jolloin tiedekuntaneuvostoilla oli paljon valtaa henkilöstöpolitiikassa ja rekrytoinneissa, se johti kiistoihin, kuppikuntiin, laitosten ja tiedekuntien
vuosien läpi kestäviin tulehduksiin, siinä on
paljon pelissä ja voidaan aina syyttää toista
osapuolta. Johtajavetoisessa on se hyvä että
voidaan aina syyttää johtajaa.” - professori
Osa vanhanmallisen kollegiaalisen hallinnon
ongelmista on selitettävissä sitä ympäröineillä rakenteilla. Vanhanmallinen kollegiaalinen
hallinto perustui vahvoihin tiedekuntiin ja
niitä hallinnoiviin professoreihin. Tiedekunta
pitää sisällään useisiin eri suuntiin vetäviä oppiaineita ja tieteenaloja, jotka tulosjohtaminen
pakotti kilpailemaan keskenään ennennäkemättömällä tavalla. Osa tulehtuneista tilanteista selittynee professorien vahvan aseman
omilla tieteenaloillaan, kilpailun ja psykologisten motiivien yhdistelmällä. Hallinnollinen
kilpailu resursseista, palkkauksista ja yliopis-
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ton tutkimusrahoituksista voi aiheuttaa näin
pitkällisiäkin kiistoja. On myös kiistämätöntä, että kollegiaalisuus konsensushakuisena
prosessina johti pahimmillaan loputtomaan
jaaritteluun päätettävistä asioista, sillä toisin
kuin demokraattinen päätöksentekoprosessi,
se ei lähtökohtaisesti tähtää kompromisseihin
ja kammoaa äänestyksiä.
Kollegiaalinen hallintomalli ei tarjoa tulehtuneisiin tilanteisiin yksinkertaista ratkaisua.
Jos yliopistot haluavat kehittää kollegiaalisia
toimielimiään tulevaisuudessa suuntaan,
jossa edellä kuvatun kaltaiset pitkälliset tulehdukset vältettäisiin, olisi uusien kollegiaalisten elimien syytä omaksua joitain demokratian käytäntöjä, kuten äänestämistä
ja kompromissien teon taitoja. Demokratia
on tapa hallinnoida ja ratkaista sisäisiä konflikteja, mutta sen tarkoitus ei ole tehdä yhteisöistä konfliktivapaita. Ennemmin kyse on
konfliktien rakentavista ratkaisuista. Avoin,
vaikka kiivaskin keskustelu yhteisön ongelmista on aina parempi tapa etsiä ratkaisuja
kuin managerialismin tarjoama johtajan selän takana kyräily.
“Mielestäni sen sijaan, että tämä (demokraattinen kiistely) nähdään ongelmana, josta
pitäisi päästä eroon ja josta päästään eroon
parhaiten sillä, että meille tulee ammattijohtaja, jonka ajatellaan näennäisesti olevan
riippumaton, niin meidän pitäisi ymmärtää,
että tämä on osa yliopistoa, josta me ei päästä koskaan eroon, ja siinä mielessä yliopistot tulee aina olemaan ikään kuin sellaisen
kauhun tasapainon jatkuvaa etsimistä eri
tieteenalojen ja intressien välillä. Ja silloin
se ajatus, että me voitaisiin saavuttaa joku
harmoninen yliopisto, jossa professorit ja eri
tieteenalat ei riitelisi keskenään on täysin
utopistinen ja täysin väärä.”- Hanna Kuusela
Managerialismi on näyttänyt heikkoutensa
sisäisten konfliktien ratkaisutapana yliopis-
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toissa viime aikoina valitettavan usein. Valtasuhteet tulevat yleensä ilmi kriisitilanteissa.
Tampereen yliopiston yhdistyminen Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja uuden
yliopiston säätiöittäminen on aiheuttanut
kiistoja johtosäännöstä, hallituksen muodostamisesta ja henkilöstön asemasta. Tampereen
tapaus osoittaa, ettei managerisaatio ei ole
onnistunut poistamaan “tulehduksia” yliopistolta, vaan pikemminkin päinvastoin. Tampere onkin varoittava esimerkki huippuunsa
viritetyn managerialismin ja siihen perustuvan säätiömallisen yliopiston vaaroista.
”Tietenkin tällä fuusion hetkellä moni on sitä
mieltä, että nyt pitäisi vain unohtaa menneet ja aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta
en usko että ihmisyhteisöt toimii niin, saati
että asiantuntijaorganisaatiot toimisi niin.
Jos selkeästi on jyrätty joitain kantoja ja vieläpä enemmistön tai suuren joukon kantoja,
niin kyllä ne pomppaa sieltä kuin vieteriukot.”- Hanna Kuusela
Managerisaatiossa on hyviäkin puolia. Tulosten ja hyödyn painottamisen lisäksi eräs
tärkeimmistä syistä sen nousulle yliopistojen johtamisfilosofiaksi on se, että se tukee
yliopistojen verkostoitumista ja siten monitieteellistä työtä. Modernin tieteensosiologian klassikko, Michael Gibbonsin The New
Production of Knowledge (1994) esittää, että
managerialismi mahdollistaa monitieteellisen tutkimuksen huomattavasti jäykkää,
vanhakantaista kollegiaalisuutta tehokkaammin. Gibbons kutsuu Mode2:ksi uutta, monitieteistä ja ongelmakeskeistä tieteenteon
tapaa, joka vähitellen korvaa tarkkojen oppiainerajojen sisällä tehtävän tieteen, Mode
1:n. Tämän näkemyksen mukaan tieteellistä
työtä tehdään tulevaisuudessa oppiaineiden
määrittelemien rajojen sijaan yhteistyössä
yritysten ja yhdistysten kanssa monitieteellisyyden ollessa tärkein ohjenuora.

Vaikka managerialismi on johtamistapana
osoittanut heikkoutensa yliopistojen kontekstissa, on se tullut jäädäkseen siinä missä
kollegiaalisuus ja demokratiakin. Esimerkiksi yliopistojen sijoitustoiminnan on hankala nähdä toimivan ilman managerialistista
otetta. Tämän raportin tarkoitus ei ole vaatia
managerialististen johtotapojen täydellistä
kumoamista, vaan osoittaa liian pitkälle viedyn managerialismin ongelmat.

6.5 Yl i op iSToj en
leg iT i m iT eeT T i
Jotta yliopistoissa voitaisiin toteuttaa kollegiaalis-demokraattisia uudistuksia hallintoon,
on niiden legitimiteettiä mietittävä uudelleen. Tämä vaatii tulevaisuuteen katsomista.
Sivistysyliopiston ajatus ei yksistään voi enää
toimia yliopistojen toimintaa yliopistojen
sisällä tai yhteiskunnallisesti legitimoivana
ajatuksena kahdesta syystä. Ensinnäkin sen
käytännössä oppituoleihin, eli professoreiden
valtaan, perustuva hallinto on auttamatta
vanhentunut ja jäykkä hallinnoinnin tapa.
Oppituoleihin perustuva hallinto ei anna tilaa
opiskelijoiden ja yliopistojen henkilökunnan
vaikutusmahdollisuuksille. Tällöin opiskelijoitten ja henkilökunnan hyvät ideat jäävät
hyödyntämättä hallinnossa. Toisekseen sivistysyliopiston ihanteen mukainen tiede ja
tätä kautta myös yliopiston hallinto pyörivät
yksittäisten aineiden ympärillä. Maailma monimutkaistuu jatkuvasti, ja siksi sen ongelmia ratkovan tieteen on kyettävä ylittämään
oppiaineiden rajat ja yliopistojen hallinnon
täytyy olla mukana tukemassa tätä prosessia.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, syrjäytyminen
tai korona ovat haasteita, joihin yksittäiset
tieteet eivät voi tarjota kokonaisvaltaisia näkökulmia tai ratkaisuja. Monitieteisyyden tai
poikkitieteellisyyden asema tulee kasvamaan
edelleen niin opetuksessa kuin tutkimukses-

sa. Tämän mahdollistaminen on yliopistojen
hallinnon keskeinen haaste, johon vanhakantainen oppituolien ympärillä pyörivä, kollegiaalinen hallinto ei kyennyt vastaamaan
(Gibbons 1994, 81–84).
Yliopistojen tapauksessa legitimiteetistä ei
voida puhua vain niiden sisäisenä kysymyksenä, sillä tiede liikuttaa koko yhteiskuntaa.
Perinteinen sivistysyliopisto löysi legitimiteettinsä ”puhtaasta tieteestä” ja kansallisen
identiteetin luomisesta ja pystyi näiden perusteella oikeuttamaan oman vahvan sisäisen autonomiansa. Nykyään yliopiston on
vastattava uudenlaisiin yhteiskunnallisiin
vaatimuksiin, ja paluu entisiin aikoihin on
mahdotonta. Yliopistojen legitimiteetti ei
ole enää yliopistojen sisäinen kysymys, vaan
yliopistojen täytyy hallintoaan uudistaakseen
perustella toimintansa yhteiskunnallisella
tasolla uudelleen.
Monitieteisyyttä korostavan Mode 2:n lisäksi
Gibbons esittää, että yliopistojen monopoli
tieteen tekemiseen ja tieteellisenä auktoriteettina toimimiseen on nopeasti häviämässä. Massifikaatio on avain tämän kehityksen
ymmärtämiseen. Yliopistojen ulkopuolisten
tutkimuslaitosten, laboratorioiden ja esimerkiksi ajatuspajojen määrän kasvaessa tiedettä ja tieteeseen perustuvaa asiantuntijatyötä
tehdään entistä enemmän yliopistojen ulkopuolella. Kun aiempaa useampi ihminen on
kykenevä luotettavasti arvioimaan tieteellisiä
tuloksia, katoaa yliopistoilta niiden luonne
uniikkina tieteen arviointiin kykenevänä laitoksena. Tämä haastaa sekä koko yliopiston
olemassaolon että vanhanmallisen kollegiaalisen hallintorakenteen legitimiteetin, sillä
tieteen diffusoituessa, eli laajentuessa, levitessä ja tullessa entistä tärkeämmäksi osaksi
yhteiskuntaa, jäykkä ja usein hidas kollegiaalisuus ei yksinkertaisesti pysy kehityksessä
mukana. (1994, 82–83.)
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Gibbonsin The New Production of Knowledge
-kirjassaan esittämät näkemykset managerialismin erinomaisuudesta ovat näytelleet
tärkeää roolia yliopistojen hallintojen kehityksessä globaalilla tasolla. Kirjassa esitettyjä näkemyksiä on toteutettu Suomessa kritiikittä,
ja usein vauhtisokeuteen johtaneella innolla.
Vaikka monitieteellisyys ja ongelmakeskeinen
tutkimus ovat kannatettavia kehityssuuntia
yliopistolle, on näiden kehityssuuntien tukeminen todellisuudessa huomattavan haastavaa. Käytännönläheinen monitieteisyys vaatii
aina eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä
käytännöllisessä kontekstissa: se ei synny eri
tieteenalojen lyömisestä saman tiedekunnan alle tai oppiaineisiin suuntautumisen
poistamisesta kandidaatintutkinnosta, eikä
myöskään managerialismin lisäämisellä. Monitieteisyys, kuten kaikki muukin tiede, vaatii
projekteja ja tiloja toteutuakseen - ja nämä
taas vaativat aikaa ja rahaa. Se ei ole taianomainen työkalu, joka synnyttää innovaatioita ja tulevaisuuden osaajia tyhjästä, eikä se
poista tieteen tekemisen ensisijaista ehtoa,
itseohjautuvaa asiantuntijuutta.
Managerisaation myötä yliopistoihin on uinut
hiljalleen ymmärrys verkostojen tärkeydestä.
Tätä kehitystä edistääkseen vuoden 2010 yliopistolaki määräsi yliopistojen hallituksiin
vähintään 40 % yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Yliopistojen tutkimuksessa monitieteisyys ja ongelmakeskeisyys tulevat vääjäämättä lisääntymään, ja yliopistojen opetus tulee
muuttumaan käytännönläheisemmäksi. Tätä
kehitystä ei ole tarpeen pysäyttää vaan pohtia,
kenen ehdoilla se toteutetaan. Tässä keskeistä
roolia näyttelee yliopistojen korkeinta strategista valtaa käyttävä elin eli hallitus.
Vuoden 2010 yliopistolaki sai aikanaan runsaasti kritiikkiä yliopistojen hallitusten avaamisesta ulkopuolisille jäsenille (Mäenpää,
2009, 7). Väitän kuitenkin, etteivät ulkopuoliset jäsenet itsessään ole ongelma, vaan hei-
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dän sitouttamisensa yliopistoon. Huonot kokemukset hallitusten ulkopuolisista jäsenistä
vaikuttaisivat johtuvan heidän vähästä tiedostaan yliopistoissa tehtävän työn realiteeteista.
Ulkopuolisten jäsenten valintojen kriteeristöä
olisi hyvä tarkentaa: heiltä voitaisiin esimerkiksi vaatia tohtorintutkintoa, joka takaisi ymmärryksen yliopistotyön arkipäivästä.
Hallituksiin voitaisiin valita myös enemmän
muualla kuin elinkeinoelämässä vaikuttaneita henkilöitä. Yliopistojen verkostoituminen,
monitieteellinen ongelmakeskeinen tutkimus
ja tätä kautta saatava yhteiskunnallinen vaikuttavuus palvelevat koko yhteiskuntaa. Näin
ollen esim. ay-liikkeen ja järjestöjen edustajat
tulisi nähdä yhtä arvokkaiksi mahdollisiksi
jäseniksi yliopistojen hallituksiin kuin elinkeinoelämän edustajatkin. Näin yliopistojen
vaikuttavuutta voitaisiin hyödyntää kokonaisvaltaisesti.
Jos vanhanmallinen, sivistysyliopiston ideaaliin perustuva kollegiaalisuus on paljastunut
liian jäykäksi vastaamaan monitieteellisten
projektien tarpeisiin, ja managerialismi on
näyttänyt heikkoutensa välinpitämättömyydessään yliopistojen henkilöstön hyvinvoinnista ja asiantuntijuudesta, on yliopistojen
pakko katsoa tulevaisuuteen. Kokonaisvaltaisia visioita ja ehdotuksia yliopistojen legititimiteetin tulevaisuudesta on hankala löytää,
mutta eräänlaisia suuntaviivoja tulevaisuuden yliopistolle on piirtänyt Boaventura de
Sousa Santos.
De Sousan analyysin mukaan yliopistojen
markkinaehtoistuminen on globaali ilmiö,
josta ei ole pakokeinoja. Hänen mukaansa
yliopistot ovat menettäneet legitimiteettinsä makrotaloudellisina, kansallisen tason
taloudellisen menestyksen mahdollistajina
ja kilpailukykyä edistävinä subjekteina ja
muuttuneet marketisaation kautta kilpailun objekteiksi. Tämä kilpailu näkyy niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. Yliopistojen

tarjoamasta koulutuksesta tuli globaalissa
mittakaavassa jo vuosituhanteen käänteessä markkinavoimien ohjaamaa. Globaalit
markkinat näkyvät yliopistoissa de Sousan
mukaan ennen kaikkea köyhempien maiden
aivovuotona sekä korkean taitotason palveluiden ulkoistamisena noihin samaisiin köyhiin
maihin. Tiedosta on tullut pääomaa, ja sen
käytön hallitsevista ihmisistä tärkeimpiä taloudellisen kehityksen moottoreita. De Sousan
mielestä tämä kehitys on pääsyyllinen vanhanmallisten, julkisrahoitteisten yliopistojen
hallinnon kriisiin. Vanhanmallinen, kollegiaalisuuteen pohjaava hallinto ei hänen mukaansa kyennyt vastaamaan globaalien markkinoiden esittämiin vaatimuksiin, sillä se ei
kykene käsittelemään tehokkuuden, laadun
ja koulutusvastuun termejä markkinoiden
kehyksessä. Samaan aikaan se epäonnistui
vastaamaan tarvittavalla nopeudella teknologiavälitteisten opetusmetodien kehitykseen, yrityksiltä tuleviin vaatimuksiin sekä
opiskelijoiden henkilökohtaisiin ja eriytyviin
koulutusintresseihin tehokkuuden maksimoimiseen pyrkivän pääoman termein. Näin
ollen de Sousan mukaan ei ole yllättävää, että
yliopistojen maailmanlaajuiset kehityskulut
ovat suosineet jo pitkään yksityisyliopistoja,
sillä ne taipuvat muuttuviin vaatimuksiin
huomattavasti julkisrahoitteisia nopeammin.
Tiedon muuttuessa yhteiskuntia ja markkinoita pyörittäväksi tekijäksi jopa perinteinen
käsitys tieteestä on auttamatta vanhentunut.
Tiede määrittyi perinteisesti de Sousan mukaan tietona, joka oli irrallista muusta maailmasta. Muusta maailmasta dekontekstualisoidun tieteen määrittely oli yliopistojen
autonomian piirissä tapahtuvaa toimintaa
– asettaessaan tutkimuskohteensa tutkija
toimi muusta maailmasta irrallisena pyrkien
palvelemaan vain omaa intressiään. Yliopistojen tiede oli tietona näin hierarkkisesti organisoitua. Varmistettuna tietona se eli vain
yliopistojen piirissä, eikä sen käytön laajen-

taminen, tai demokratisointi, yliopistojen
ulkopuolelle ollut yliopistojen tähtäimessä.
Viitaten Gibbonsin Mode 2 -teoriaan de Sousa
esittää, että tiede muuttuu hiljalleen university
knowledgesta kohti pluraversity knowledgea. Pluraversity knowledgessa tiedon intressit eivät
tule enää yksinomaan yliopiston sisältä, vaan
myös sen ulkopuolelta. Toisin sanoen tieteen
tekemistä ohjaavat kysymykset ja tieteen arvoa arvioivat tahot tulevat hänen mukaansa
löytymään tulevaisuudessa laajemmin yhteiskunnasta yliopistojen autonomian sisäisen
piirin sijaan. (de Sousa, 2006.)
De Sousa näkee tieteen tekemistä ohjaavien
tiedon intressien muutoksen positiiviseksi
kehitykseksi. Hän viittaa varsinkin semiperiferaalisten maitten tapaan hyödyntää monitieteellisyyttä ei-kaupallisissa konteksteissa, mikä on näkynyt yliopistojen kasvaneena
yhteistyönä yhdistysten, ammattiliittojen,
vähemmistöjen ja muiden haavoittuvassa
asemassa olevien ihmisryhmien kanssa. Tämänkaltainen uusi vaikuttavuus on de Sousan
mukaan markkinaehtoistumisen positiivinen
kääntöpuoli: se ei ole välttämättä vain ja ainoastaan rahan tekoon keskittyvää yhteistyötä
yritysten kanssa. Markkinaehtoistumiseen
olennaisesti kuuluvien verkostojen tulisi de
Sousan mukaan laajentua entisestään globaaleiksi yliopistoverkostoiksi. (Emt., 2006.)
Globaaliin, ongelmakeskeiseen ja vaikuttavaan tutkimukseen keskittyvä yliopisto voisi
de Sousan mukaan löytää näin uudelleen tieteen emansipatorisen luonteen. Yliopistojen
kehittäminen tähän suuntaan ei de Sousan
mukaan tule olemaan helppoa, sillä sekä kansalliset että kansainväliset yritykset tulevat
väistämättä pitämään tätä uhkana itselleen.
Yliopistojen ja tieteen legitimiteetin ongelmaan hänen mukaansa ei voida enää vastata
kansallisella tasolla, sillä de Sousan mielestä
aikamme dominoiva ideologia, uusliberalismi, on jo saavuttanut tavoitteensa kansallisen
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tason toimijoiden mitätöimiseksi. Näin ollen
yliopistojen on etsittävä ratkaisuja kansainvälisellä tasolla. De Sousa esittää kansainvälisen tason ratkaisujen avaavan yliopistoille
mahdollisuuden muodostaa vastahegemoninen liike uusliberalismille. De Sousa kannustaa yliopistoja hylkäämään globalisaatiota
ja marketteja vastustavan puolustussotansa,
ja kohtaamaan ”uusi uudella”. (Emt., 2006.)
Yliopistojen uusi yhteiskunnallinen legitimiteetti löytyy de Sousan näkemyksen mukaan
viideltä alueelta: yliopistokoulutukseen
mukaan pääsystä, yliopistojen suhteista
alemman tasoisiin julkisiin kouluihin,
yliopiston toiminnan laajentamisesta,
monitieteellisestä ja yhteiskunnallisten
toimijoiden kanssa yhteistyössä tehdystä
toimintatutkimuksesta sekä tiedon
ekologiasta. Osassa näistä alueista Suomi
on jo valmiiksi edelläkävijä. Koulutuksen
i n k l u s i i v i s u u d e n t u r va ava m a k s u t o n
yliopistokoulutus ja yliopistojen edelleen
nousevat opiskelijamäärät tarkoittavat
Suomen yliopistojen olevan opiskelun mukaan
pääsyn, eli opiskelun demokraattisuuden
suhteen vahvassa asemassa1. Toisekseen sekä
peruskoulun että lukion opettajilta vaaditaan
yliopistotason koulutusta, mikä tarkoittaa
Suomen pärjäävän erinomaisesti de Sousan
tavoitelistan toisella alueella. Jäljelle jäävät
kolme aluetta, eli yliopiston toiminnan laajentaminen, toimintatutkimus ja tiedon ekologia,
voidaan nähdä mahdollisiksi kehityskohteiksi, jos de Sousan visio uudesta solidaarisesta,
1 Vaikka suomessa yliopistokoulutus onkin maksutonta, ei tämä ole poistanut yliopisto-opintojen
suhteellisen voimakasta periytyvyyttä. esimerkiksi
lapsilla, joiden kummallakin vanhemmalla on korkeakoulututkinto, on n. 8-kertainen todennäköisyys
päätyä yliopistoon kuin lapsilla joiden vanhemmilta ei
löydy tutkintoja (rinne, 2014). syiden etsintä tähän
ansaitsee oman teoksensa, mutta keskeisiltä tekijöiltä vaikuttavat opintojen lainapainotteisuus ja tästä
johtuvat taloudelliset riskit sekä kulttuuriset seikat,
kuten kotoa omaksuttu opiskelun arvostus ja kulttuuripääoma.
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emansipatorisesta ja uutta demokratiaa rakentavasta yliopistosta nähdään arvokkaaksi.
(Emt., 2006.)
Yliopistojen toiminnan laajentamisella de
Sousa viittaa yliopistojen entistä laajempaan
vaikuttavuuteen. Yliopistojen ja demokratian suhde on ohittamattoman tärkeä. Kouluttaessaan kriittiseen ajatteluun kykeneviä
kansalaisia sekä auttaessaan ihmisiä tieteen
ja taiteen avulla yliopistot voivat de Sousan
mukaan vahvistaa eri ihmisryhmien koheesiota ja luottoa omiin kykyihinsä, ja tätä kautta
vaikuttaa yhteiskuntaan rakentavasti. Näin
ollen yliopistojen on hahmotettava roolinsa demokraattisen yhteiskunnan luojina ja
ylläpitäjinä. (de Sousa 2006, 80–90.) Demokraattista yhteiskuntaa ei ole olemassa ilman
kriittistä keskustelua ja luotettavaa tietoa,
joihin demokraattisen päätöksenteon tulee
aina pohjata – eikä kriittistä keskustelua ja
luotettavaa tietoa ole ilman yliopistoja.
De Sousan esittämä neljäs kehityskohde, toimintatutkimus, viittaa jo aiemmin käsittelemääni, yliopiston ulkopuolisten tahojen
kanssa yhteistyössä toteutettuun, käytännön
ongelmiin keskittyvään tutkimukseen. Käytännön ongelmien ei tarvitse olla teollisuuden tai yritysmaailman määrittelemiä, eikä
niiden ratkaisujen rahan tekoon tähtääviä.
On selvää, että yliopistoilla on sekä Suomessa että kansainvälisesti valtavasti tarjottavaa
kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Jotta sekä
kansallisen että globaalin tason ongelmiin
voidaan löytää kestäviä ratkaisuja, tulee noiden ratkaisujen etsimiseen saada mukaan
mahdollisimman monta toimijaa, joita nuo
ongelmat koskettavat.
Tiedon ekologialla de Sousa viittaa toimintatutkimuksesta kumpuavaan, demokraattisempaan tapaan määrittää uudelleen tieteellisen tiedon arvo. Tiedon ekologia tulee
hänen mukaansa kyseenalaistamaan tieteen

perinteisen epistemologisen pohjan. Tiede
ei de Sousan näkemyksen mukaan tule enää
olemaan yliopistojen sisällä hierarkkisesti
määrittynyttä, vaan se diffusoituu kaikille
kansalaisille ja ihmisryhmille. Tiedon intressien tullessa yliopistojen ulkopuolelta myös
perinteisesti väheksyttyjen ihmisryhmien
tieto tulee yliopistoihin. Jotta yliopistojen
tutkimus voi olla vaikuttavaa, täytyy sen itse
myös tulla vaikutetuksi. De Sousan mielestä toimintatutkimuksen tulee aina tähdätä
tasa-arvon ja heikommassa asemassa olevien
ihmisryhmien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Tämä vaatii noiden ihmisryhmien
oman tiedon vakavasti ottamista, sillä hänen
mukaansa kaiken sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden taustalla on aina tiedollinen
epäoikeudenmukaisuus. Hyvinä esimerkkeinä
tiedollisesta epäoikeudenmukaisuudesta toimivat hänen mukaansa useat taloustieteelliset
teoriat, jotka väheksyvät tutkimiensa ihmisten kokemuksia, mutta joiden elämään niillä
on silti paljon vaikutusvaltaa. (2006, 90–96.)
Edellä kuvaamani viisi aluetta ovat de Sousan
mukaan kaikki välttämättömiä, jos yliopistot
haluavat rakentaa demokratiansa uudelleen.
Pelkkä sisäinen autonomia ei riitä tarjoamaan
vastauksia yliopistodemokratian kriisiin. Yliopistojen uuden demokratian tulee olla sekä
sisäistä että ulkoista. Ulkoinen demokratia
tulee näkymään yliopistojen läpinäkyvyydessä,
mitattavuudessa ja järkevässä regulaatiossa.
Myös tiede tulee muuttamaan muotoaan: se
tulee olemaan jaetusti sekä yliopiston sisäisen
demokratian että niiden ulkopuolelta tulevien
kansalaisten hallussa. Jotta tämä olisi mahdollista, on yliopistojen kehitettävä entisestään
verkostojaan toistensa kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, mutta ennen
kaikkea niiden ulkopuolisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tämä kaikki tulee
toteutuessaan johtamaan de Sousan mukaan
solidaarisempaan ja yhteistyöhaluisempaan
yliopistoon, joka kykenee vastaamaan myös

sitä itseään koskeviin ongelmiin. (2006.)

6. 6 lop ukSi
Väitän, että yliopistojen sisäistä demokratiaa
on pitkällä aikavälillä hyvin haastavaa, ellei
mahdotonta, kehittää ilman niiden legitimaation uudelleen pohdintaa. Vaikkei De Sousan
näkemys yliopistojen uudesta suunnasta ja
legitimiteetista varmasti saakaan varauksetonta hyväksyntää yliopistoväen keskuudesta,
on se silti eräs harvoista kokonaisvaltaisista ja
aidosti eteenpäin katsovista vaihtoehdoista.
Yliopiston nykyinen, lähinnä pääoman palvelukseen pohjautuva legitimiteetti ei joka
tapauksessa tarjoa tilaa uuden sisäisen demokratian rakentamiselle, eikä sen pohjalta
voida haastaa yliopistotyön prekarisaation
etenemistä. Demokratia on ainut tapa pysäyttää ja kääntää prekarisaatio, sillä kollektiiviseen tahtoon perustuvana hallinnon tapana se
haastaa suoraan yritysyliopiston legitimoivan,
uusliberalistiseen talousteoriaperinteeseen
perustuvan NPM:n. Prekarisaatiosta vapaan,
sekä sisäiseen että ulkoiseen demokratiaan
perustuvan yliopiston työntekijät voivat löytää uudelleen myös akateemisen vapauden,
kun työnkuvat monipuolistuvat ja työaikaa
voi käyttää siihen, minkä kokee tärkeäksi.
Yliopistodemokratia ei pelkisty yliopistojen
sisäisen hallinnon muotoseikaksi. Yliopistojen suhde demokratiaan on monimuotoinen
samalla tavalla kuin itse demokratian käsite.
Demokratia on kollektiivista tahdonmuodostusta, joka tapahtuu ottamalla mukaan kaikki
ne, joita päätökset koskettavat. Koska tiede
koskettaa kaikkia, tulee yhteiskunnallisilla
toimijoilla olla mahdollisuus osallistua yliopistojen hallintoon, kuten Suomen yliopistojen nykymuotoisissa hallituksissa jo – vaikka
usein elinkeinoelämää painottavassa muodossa – tapahtuukin. Yliopistodemokratia
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on myös yliopistojen ulkopuolinen kysymys,
ja yliopistojen on toimintaa kehittäessään
syytä miettiä, kuinka sen ulkopuolisten toimijoiden ääni saadaan kuuluviin yliopistojen
sisällä mahdollisimman laajasti, koko yhteiskunnan kattavasti. Tähän ei ole olemassa valmiita vastauksia.
Yliopistot tarvitsevat tällä hetkellä kuitenkin
kipeästi ennen kaikkea sisäistä demokratiaa.
Managerialismi on haastanut ja lähestulkoon
saanut täydellisen niskalenkin demokratiasta,
mutta tämä ei ole poistanut yliopiston työntekijöiden kaipuuta vaikuttaa omiin työoloihinsa. Yliopistot ovat mielestäni luonnoltaan
vastaanottavaisia demokratialle. Työpaikkademokratia vaatii työntekijöiltä yhteistä
arvopohjaa ja kaikkien osallistumista hallinnolliseen työhön, mikä välttämättä hidastaa
päätöksentekoprosesseja (Rothschild & Whitt
1988, 59). Tämä sopii yliopistoille hyvin, sillä
ne ovat pohjimmaiselta luonteeltaan hitaita
laitoksia. Yliopistojen työntekijät jakavat jo
valmiiksi saman arvopohjan: tieteen itsensä
arvostuksen ja jaetun kokemuksen asiantuntijuuden merkityksestä. Asiantuntijaorganisaationa ja loputtoman moniäänisenä
instituutiona yliopistoa voi olla mahdoton
johtaa kestävästi muuten kuin demokratian
ja kollegiaalisuuden pohjalta.
Ensimmäiset tietoyhteiskunnan kehitykseen
sidotut ennustukset työpaikkojen ja hallinnon
demokratisoitumisesta esitettiin jo 60-luvulla.
Tuolloin demokratian leviämisen välttämättömyyttä perusteltiin nopeasti muuttuvalla
maailmalla, jossa mukana pysyminen vaati
kaikkien panoksen päätöksentekoon (Bennis,
1968). Tämä pitää paikkansa tänäkin päivänä.
Yliopistojen jo valmiiksi monipuoliset työkuvat tulevat monipuolistumaan käytäntöön
orientoituvan monitieteellisen tutkimuksen lisääntyessä. Jotta kaikkien yliopistolla
työtään tekevien ihmisten osaaminen voidaan täysmittaisesti hyödyntää, täytyy heidän
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päästä vaikuttamaan heitä itseään koskeviin
kysymyksiin. Tämä vaatii yliopistojen kollegiaalisten päätöksentekoelinten uudelleen
valtauttamista.
Demokraattisissa työyhteisöissä konflikteja
on ratkottava eri tavoin kuin byrokraattisissa
työpaikoissa. Ylipäätään demokraattisesti
organisoitujen yhteisöjen voi sanoa olevan
palkitsevampia mutta intensiivisempiä. Kollegiaaliseen, deliberatiiviseen keskusteluun
pohjaavilla yliopiston päättävillä elimillä on
jo valmiiksi perinteitä, tapoja ja kykyjä demokratian vaatimaan, avoimeen konfliktin ratkaisuun. On kiistämätöntä, että demokraattisesti organisoiduissa työpaikoissa ihmiset
jaksavat ja sitoutuvat työhönsä paremmin
kasvaneiden vaikutusmahdollisuuksien ja
lisääntyneen itseohjautuvuuden vuoksi. Yleisesti yliopistotutkijat sitoutuvat vahvemmin
tutkimaansa alaan kuin työpaikkaansa, mutta omasta työpaikastaan välittäviä tutkijoita
riittää varmasti yliopistodemokratian täysimittaiseen toteutukseen.
Yliopistojen hallinnon demokratisointi tai
kollegiaalisuuden vahvistaminen eivät ratkaise maagisesti yliopiston ongelmia. Vanhakantaisen kollegiaalisen hallinnon ongelmat eivät poistu ilman niiden rakenteellisen
syyn, mielettömyyteen asti edenneen kilpailukulttuurin, korjaamista. Tämä vaatii kilpailukulttuuriin kannustavan tulosjohtamisen
kokonaisvaltaista miettimistä uudelleen. Tulosjohtaminen on tuonut yliopistoihin kroonisen kiireen, joka ei helpota henkilökunnan
osallistumista hallintoon ja työolojen kehittämiseen. Lisäksi on muistettava, että managerialismin nousu yliopistojen määrääväksi
johtamisfilosofiaksi on kestänyt noin neljäkymmentä vuotta. Demokratian ja kollegiaalisuuden nousun voidaan olettaa kestävän
vähintään yhtä pitkään. Demokratia vaatii toteutuakseen jatkuvaa kamppailua, mihin ryhtyminen vaikuttaa tällä hetkellä haastavalta.

Seuraavassa luvussa esitän toimintasuosituksia, jotka toteuttamalla yliopistojen uuden sisäisen demokratian, kollegiaalisuuden

ja vahvemman autonomian rakentaminen
muuttuvat mahdollisiksi.
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7

Toimintasuosituksia

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen yliopistot ja OKM ovat olleet huomattavan innokkaita omaksumaan NPM:n hengessä tehtyjä
uudistuksia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätön kehityssuunta yliopistoille. Muita
Pohjoismaita tarkastellessa voidaan huomata, että Ruotsin vanhemmat yliopistot ovat
pyrkineet säilyttämään vanhoja kollegiaalisia hallintotapoja uusien managerialististen rinnalla (Sahlin & Eriksson-Zetterquist
2016). Toisaalta esimerkiksi Sveitsi on toiminut aivan toisin: se ei ole halunnut toteuttaa
yliopistoissaan lainkaan OECD:n sille ehdottamia NPM:n mukaisia uudistuksia. Jos
NPM todella tehostaisi tiedettä tai nostaisi
tutkimuksen tasoa, olisivat Sveitsin tulokset
hämmentäviä. Sveitsin tieteen taso kun ei ole
yliopistojen konservatiivisuuden vuoksi laskenut ollenkaan – pikemminkin päinvastoin
(Bleiklie ym., 2011).
Kollegiaalisuus on edelleen vahva perinne
maailman huippuyliopistoissa, eikä siitä halutakaan luopua. Tämä näkyy erityisesti angloamerikkalaisissa maissa, joiden yliopistot
liberal arts -perinteen ympärille muodostuneina antavat suuren arvon henkilökohtaiselle
osaamiselle niin ohjauksessa, tutkimuksessa
kuin hallinnossakin. Suomi on kansainvälises-
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ti omaksunut managerialistisia kehityskulkuja
poikkeuksellisen paljon. Myös Suomen luottamus tulosohjaukseen on poikkeuksellisen
vahvaa, OECD:n mukaan jopa niin vahvaa,
että se haittaa jo yliopistojen profiloitumista
(OECD 2017).
On selvää, ettei nykyinen kehitysmalli tulosjohtamisen ja managerialismin suhteen ole
ainoa vaihtoehto. Yliopistojen henkilöstön
ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen,
tieteen ja koulutuksen korkean tason ja yliopistojen autonomian toteutumisen vuoksi
tulosjohtamista ja managerialismia on arvioitava kokonaisvaltaisesti uudestaan. Tämä
vaatii yliopistojen työntekijöiden kuuntelua.
Ja jotta kuuntelu on mahdollista, täytyy yliopiston työntekijöillä olla ääni.
Suomen tiedepolitiikka kaipaa yliopiston
työntekijöiden ja OKM:n välistä keskusteluyhteyttä. Keskusteluyhteys on mahdollista toteuttaa vain alhaalta-ylöspäin-periaatteen mukaisesti valittujen, kollegiaaliseen
päätöksentekoon pohjaavien elimien kautta.
Tällä hetkellä demokraattis-kollegiaalisten
toimintatapojen kehittäminen on tulosohjauksen takia paradoksaalisessa tilanteessa.
Tulosohjauksen ja managerialismin käytän-

nön tasolla kyseenalaistavat demokraattiset
ja kollegiaaliset toimintatavat vaativat työntekijöiden laajaa osallistumista hallintoon.
Tämä taas vaatii aikaa ja vaivaa, joita tulosohjauksen mukaan johdetussa yliopistossa
työntekijöillä ei ole. Jos yliopistojen alhaaltaylöspäin-periaatteen mukaan muodostuva autonomia nähdään haluttavaksi, on kehitystyö
aloitettava tulosohjauksen uudistamisesta ja
osittaisesta purkamisesta.
-yliopistojen rahoitusmallien uudistaminen
niin, että se mahdollistaa yliopistoille aidosti
vahvan autonomian. Tämä tarkoittaa perusrahoitusosuuden nostamista ja mitattaviin
tuloksiin perustuvan rahoituksen osuuksien
laskemista. Realistinen, vaihtoehtoinen tapa
järjestää yliopistojen rahoitusmalli voidaan
löytää esim. Tieteentekijöiden liitolta (TTL,
2020).
Yliopistoilla tehdyn työn epävarmuus on kasvanut, ennen kaikkea nuorien tutkijoiden keskuudessa. Nuorten tutkijoiden toimeentulo
muodostuu pääsääntöisesti apurahoista ja
projekteista, joita kumpiakin on liian vähän.
Tutkimuksen mahdollistavat toimeentulon
lähteet ovat ankarasti kilpailtuja. Koventuneen
kilpailukulttuurin ei voida osoittaa parantaneen tieteen tasoa, mutta siihen liittyvän epävarmuuden vuoksi lisääntynyt pahoinvointi
tulee pitkällä aikavälillä laskemaan sekä tutkimuksen että opettamisen tasoa. Yliopistoille
työn tekemisen houkuttelevuus on laskenut
nuorten tutkijoiden keskuudessa jo nyt hälyttävän alhaiselle tasolle. Nuorten tutkijoiden
ahdinko johtuu pitkälle tohtoritutkinnoista
yliopistoille maksettavan palkkion suhteettomasta koosta. Nuorten tutkijoiden asemaa
voidaan korjata seuraavilla tavoilla:
- tohtorikoulutuksen vähentäminen. Yliopistojen resurssit on tällä hetkellä venytetty tohtoreiden kouluttamisen suhteen liian ohuiksi.
Pienempi määrä väitöskirjatutkijoita tarkoit-

taa pienempää määrää hakijoita apurahoille
ja projekteihin. Tämä vaatii rahoitusmallissa
tohtoreista maksettavan osuuden pienentämistä sekä tohtorikoulutuksen sisäänpääsyvaatimusten nostoa.
- säätiöiltä saatavien apurahojen keston pidentäminen ja ehtojen parantaminen. Apurahan tulisi kestää pääsääntöisesti neljä vuotta,
sillä tämä mahdollistaa väitöskirjan rauhassa tekemisen. Kaikkien säätiöiden tulisi sisällyttää apurahoihinsa työterveydenhuolto.
Vanhempien tutkijoiden keskuudessa työ ei
ole pääsääntöisesti niin epävarmaa kuin nuorempien. Pätkätöiden määrä on silti huolestuttavan korkea. Vanhempien tutkijoiden
ongelmat työolojen suhteen liittyvät opettamisen arvostukseen ja ajankäyttöön. Jatkuva,
kroonistunut kiire helpottaa vain työtaakkaa
vähentämällä. Opettamisen rooli tulee korostumaan yliopistoissa elinikäisen oppimisen
ja opiskelijamäärän kasvaessa, ja tämän tulee
merkitä opettamisen arvostuksen kasvua.
- yliopistojen on vähennettävä vanhempien
tutkijoiden ja professoreiden työtaakkaa.
Tämä onnistuu alemman hallinnon, kuten
assistenttien ja sihteerien palkkaamisella.
Turhaksi koetun raportoinnin vähentäminen
on helppo ja toimiva tapa laskea työmäärää.
Samalla myös raportteja vastaanottavan ja
käsittelevän hallinnon tarve vähenee.
- opettaminen tarvitsee omaa urapolkua.
Urapolku takaa opettamisen tunnustamisen
arvokkaana, tutkimuksen rinnalla tasa-arvoisena toimintana yliopistoilla.
Tällä hetkellä yliopistotyö kärsii tulosohjauksesta johtuvista ristiriitaisista ja liiallisesti kilpailua korostavista paineista. Edelliset
viisi toimintaehdotusta on tarkoitettu lisäämään yliopistotyön vapautta ja tasa-arvoa.
Jos tutkijat eivät jakaannu yhtä voimakkaasti
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häviäjiin ja voittajiin, lisääntyvät mahdollisuudet uuden demokraattisemman ja kollegiaalisen hallinnon luomiseen. Tämän raportin
tarkoitus ei ole esittää konkreettisia malleja
yliopistodemokratiaan, sillä vastuu niiden
konseptualisoimisesta ja toteuttamisesta lepää yliopistoilla itsellään. Hallinto kuuluu
yliopistojen autonomian piiriin, ja näin ollen
valmiiden hallintomallien esittäminen loukkaisi yliopistojen oikeutta autonomiseen itsehallintoon. Yliopistojen on demokraattisia
ja kollegiaalisia toimintatapoja kehittääkseen
löydettävä uusia hallinnollisia toimintatapoja
omaehtoisten kokeilujen ja niiden kärsivällisen arvioinnin kautta. Kokeilujen mahdollistamiseksi yliopistoja koskevaa lainsäädäntöä
tulee muuttaa seuraavasti:
- Yliopistoja koskevan lainsäädännön muuttaminen niin, että se mahdollistaa demokratiaan ja kollegiaalisuuteen pohjaavat
johtosäännöt. Vaikka tämänhetkinen laki
antaakin yliopistoille suhteellisen vapaat
kädet johtosääntöjensä suhteen, asettaa se
yliopistot toimimaan managerialistisesti.
Kollegioiden, hallitusten ja rehtoreiden voimasuhteet ovat pitkälti kiveen hakattuja.
Tilanne on erityisen huolestuttava säätiömuotoisissa yliopistoissa.
- Lain tulisi vahvassa mielessä turvata yliopistojen autonomia taloudellisen tason lisäksi hallinnollisella tasolla. Hallinnon
autonomia vaatii toteutuakseen parhaalla
mahdollisella tavalla koko yliopistoyhteisön
osallistumista. Tämänhetkinen lainsäädäntö
ei vaadi koko yliopistoyhteisön osallistumista
päätöksentekoon tai turvaa sitä.
Jotta mahdolliset uudet hallintokokeilut olisivat vahvassa mielessä demokraattisia ja
kollegiaalisia, tulee niiden noudattaa tasa-
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kolmikantaperiaatetta. Sekä opiskelijoilla,
professoreilla että muulla henkilökunnalla
tulee olla yhtä suuri edustus jokaisessa päättävässä elimessä. Tämä mahdollistaa koko yliopistoyhteisön tasa-arvoisen osallistumisen
päätöksentekoon. Yliopistojen vaalisääntöjä
tulee uudistaa niin, että koko henkilöstöllä
on oikeus äänestää kaikissa vaaleissa. Tällä
hetkellä äänioikeus puuttuu usean yliopiston
apurahatutkijoilta. Kollegiaalisten päätöselimien tulee myös aidosti olla päätösvaltaisia.
Niitä ei voida käyttää pelkkinä yhteisön äänen
kuuntelemisen välineinä. Tämä vaatii niille
aidon vallan antamista.
- Näin ollen ainetason, laitostason, tiedekuntatason ja kollegioitten valtaoikeuksia on
laajennettava. Niillä tulee olla oikeus tehdä
esityksiä hallitukselle ja rehtoreille, ja osallistua niiden pöydälle vahvistettavaksi tulevien
esityksien valmisteluun.
Vaikka yliopistojen hallinnosta ei voida esittää
konkreettisia malleja, on kokeilujen kohteista mahdollista tehdä esityksiä. Edellä mainittujen päättävien elimien valtaoikeuksien
laajentamisen lisäksi kokeilut voivat koskea
- Dekaanien ja rehtorien valintaa. Sekä dekaanien että rehtorien tulisi alhaalta-ylöspäin-periaatteen mukaan olla heidän johtamansa yhteisön valitsemia. Tämä tarkoittaa
vaaleja.
- Hallituksen mandaatin valvontaa. Hallituksen toiminnan avoimuudessa on paljon kehitettävää, ja henkilöstöllä tulisi olla
paremmat valmiudet valvoa sen toimintaa.
Tähän auttaisi avoimempi tiedonkulku sekä
joko kollegion tai yliopistoyhteisön oikeus
tarvittaessa erottaa mandaattiaan väärin
käyttävä hallitus.

8

Yliopistodemokratian
utopiat

Demokratia ei ole koskaan itsestäänselvyys,
vaan vaatii jatkuvaa työtä ja kamppailua pysyäkseen elinvoimaisena. Sen täytyy pysyä
liikkeessä toteutuakseen. Tärkeä osa liikettä
on sen oletettu määränpää. Kysyin jokaiselta
haastattelemaltani henkilöltä haastatteluiden lopuksi heidän visiotaan “utooppisesta
yliopistodemokratiasta”. Annoin haastateltaville täysin vapaan sanan. Sain huomata
nopeasti, että demokratia tarkoitti jokaiselle
haastateltavalleni eri asiaa, ja demokratia terminä yhdistyi haastateltavieni näkemyksissä
odottamattomiin asioihin. Joka tapauksessa
on selvää, että yliopisto näyttäisi kovin erilaiselta verrattuna nyky-yliopistoon, jos yliopiston työntekijät saisivat tästä päättää.
“Lähden itse siitä, että yliopistoyhteisö valitsee itse ne keskeiset vallankäyttäjät, olipa ne sitten keskitason johtajia tai muita.
Yhteisö valitsee johtajansa. Sitten jonkunnäköinen rotaatio pitää olla, ei liian pitkiä
kausia, koska valta saattaa turmella, ja sitten
vallankäytön kontrollin mekanismi joka on
toimiva. Minun mielestäni, jos ajatellaan
yliopistojen nykyisiä hallituksia, hallituksen
jäsen pitäisi voida vaihtaa milloin tahansa,
jos hän toimii tavalla, joka ei tyydytä hänen
omia valitsijoitaan. Loisin systeemin, jossa

yliopiston kollegiosta tulisi sellainen vahva yliopiston eduskunta, jos näin voi sanoa,
joka sitten kontrolloisi sekä hallitusta että
rehtoria tiukemmin. Luottamus ja vastuu
olisi aina esillä. Ihanneyliopiston pitäisi olla
paljon läpinäkyvämpi kuin mitä tämä on
palkkauksen ja rekrytoinnin toteuttamisten
suhteen, niihin pitäisi olla selkeät säännöt.
Yliopistojen pitäisi olla myös mahdollisimman meritokraattisia silloin kun puhutaan
etenemisestä tutkijan uralla. Tieteellinen
pätevyys pitäisi nostaa ehdottoman ykköseksi. Tällä hetkellähän se on toki tärkeä,
mutta sitten on opetustaito, rahanhankinta, kyvykkyys ja kansainvälinen verkostoituminen. Sellaiset rakenteet että olisi luottamusta: avoimuus toimisi tähän. Täällä
tietoa jaetaan epäsymmetrisesti ja se on osa
sitä vallankäyttöä, johtaja tietää aina vähän
enemmän kuin alaisensa. Jos ihmiset ei tiedä mitä naapuri saa, jos naapuri saa puolet
samoista hommista niin se on iso ongelma.
Ja sit niin pitkälle kuin pystytään niin turvallisuus ihmisille että voivat avata suunsa.
Kolmikantademokratia, aika paljon voisi olla
tasakolmikantademokratiaakin, se on ihan
hyvä, mutta kyllä sitten päätöksenteko vähän
eriytettynä sisäryhmien mukaan silloin kun
puhutaan tieteellisestä pätevyydestä, niin kyl-
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lä pitää olla vertaistasoiset päättäjät siinä,
että opiskelijat ei päätä tieteellisestä pätevyydestä mutta opettamisesta tietenkin.”- Jukka
Kekkonen, professori
“Lähtisin siitä hyvästä mikä nyt on olemassa.
Se utooppinen demokratia on se, että henkilöstö järjestäytyisi. Huolehtii siitä edustuksellisuudesta ja pidetään yhteyttä niihin omiin
edustajiin, joiden kautta saadaan eteenpäin
niitä viestejä. Sen marmatuksen sijaan mitä
siellä aina on, että tämä ja tuo asia on näin
huonosti, niin pystyttäis vaikuttamaan siihen, että lähdettäisiin yhdessä selvittämään
miksi asiat on huonosti. Tämä yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys siinä arjessa. Ja
sitä kautta sitten nämä vaikutusmahdollisuudet tulee yksikkö ja laitostasolle niin
että kuullaan henkilöstöä. Ja sitten utopiaa:
idealistinen tavoite että Suomen valtiolla
menee niin hyvin ja yliopistokoulutus nähdään niin tärkeäksi, että myös yritykset tulee
mukaan rahoittamaan. Mutta ei tällaisena
hankehumppana. Vaan keskitetysti niin, että
se kanavoituu tuonne yliopiston perusrahoitukseen. Työsuhde hyvä, eli ollaan toistaiseksi
voimassa olevassa työsuhteessa ja niin pois
päin. Yliopistolaki mahdollistaisi sen, että
yliopistot voisivat huomattavasti nykyistä
helpommin nimittää toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen väkeä. Mutta silloin
siihen täytyisi ottaa se toinen puoli mukaan,
että jos sitä työtä ei ole niin sitten siitä seuraisi se irtisanominen. Tätä käytetään hyvin
vähän ja sitten keskitetään ja keskitetään ja ei
uskalleta nimittää koska irtisanomista kohtaan on niin suuri kammo.”- luottamusmies
“Yliopiston johtosäännön pitäisi olla sellainen, että demokratia on turvattu kaikilla tasoilla. Niissä demokraattisissa prosesseissa
edetään ennustettavasti, luotettavasti ja siellä
on niillä eri tasoilla aito mahdollisuus koko
yliopiston työyhteisöllä ei pelkästään vaikuttaa siihen, että mitä asioita nostetaan asialis-
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talle, miten niistä puhutaan eikä niin että ne
asiat vaan esitellään ja sitten niistä keskustellaan. .... Mutta jos mennään enemmän
utooppiseen, niin jonkinlaisia kansainkokouksia voitas kyllä järjestää täällä yliopistolla,
joissa keskusteltaisiin ja päätettäisiin asioista
yhdessä ja demokraattisesti. Yliopisto ja akateeminen työyhteisö on vertaisyhteisö ja siinä
mielessä sen demokraattisuus sopii yhteisöön
kuin nenä päähän, toisin kuin sellainen autoritäärisempi johtaminen, koska joka tapauksessa tiede altistetaan sille vertaiskritiikille,
ja samalla tavalla sille vertaiskritiikille tulee
altistaa kaikki yliopistossa päätettävät asiat.
On hankala edes kuvitella sellaista yliopistoa joka ei olisi demokraattinen – silloin me
puhuttaisiin jonkinnäköisestä toisenlaisesta
tutkimuslaitoksesta, se ei ole enää yliopisto
siinä vaiheessa.”- väitöskirjatutkija
“Hyvin abstraktilla tasolla, pitäisi lähtee
enemmänkin alhaalta ylöspäin. Mille tahansa hallinnon tasolle mennään, niin sen
hallinnon pitäisi olla alemman tason perustelema. Että se on tavallaan koko demokratian
juoni, että mitä ikinä hallinto päättääkään
niin se pitää pystyä perustelemaan alemmalle tasolle. Ja näitten vähemmän edustettujen
ryhmien pitäisi olla paremmin edustettuna,
eli nämä väliinputoajat, apurahatutkijat,
harjoittelijat sun muut. Opiskelijoita on suurin osa täällä yliopistolla, mutta ne on sitten
vaan täällä jossain. Demokratiassa kaikkien niiden, joita päätökset koskee, pitäisi olla
mukana siinä päätöksen teossa.”- lehtori
“No ainakin sanotaan näin että yliopiston
pitäisi olla itsenäinen toimija sillä tavalla
että sen rahoitus ei riipu hallituksen vaihtumisesta tai siellä tehdyistä päätöksistä.
Ja millä tavalla se yliopiston sisäinen demokratia rakentuisi, niin sillä tavalla että
päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa
että jos tehdään tällaisia isoja muutoksia,
kuten opetussuunnitelmien vaihtamista niin

niihin pitäisi olla tosi hyvät perustelut ja
niistä pitäisi puhua sellaisissa kokouksissa
joihin saisi osallistua kaikki kiinnostuneet.
Tällaisia yleisiä linjoja.”- väitöskirjatutkija
“Jos ajatellaan yliopistoa sinällään, niin kysymys on niin iso, et se on vähän hankala.
Puhe on kuitenkin niin isoista yksiköistä ja
kun on kuitenkin tarve hallinnoida eri tiedekuntia ja näin pois päin. Tavallaan tämä on
hyvä malli että tutkijoilla on oma edustajansa
siellä hallituksessa, ja sitten esim. Tampereen yliopistollahan ei näin ole, meillähän on
siinä parempi. Mielestäni se on ideaalinen
malli, että yliopistolaiset itse päättää asioista
eikä siellä jostain vaikkapa yritysmaailmasta tulla sanomaan että miten pitää toimia.
Yliopiston toimintaperiaate on kuitenkin
eri kuin yritysmaailmalla, että se ei ole sitä
hyödyn hakemista. Kaikilla näillä tahoilla
sen alemman tahon ääni kuuluu ylös, kuten
meilläkin on laitostasolla opiskelijat läsnä, ja
apurahatutkijoista ja muista kaikki saa tulla
jotka haluaa. Mutta se idea, että alemmalta
taholta tulee aina kuuluksi ylemmällä tasolla,
se on se ideaali. Mutta sehän on kauhuvisio
että muut tasot päättää siitä yliopiston että
miten sitä pitäisi viedä eteenpäin, ikään kuin
ne ihmiset joilla on pitkä kokemus ja ura eivät
kykenisi itse sitä miettimään. On tietenkin
eri asia jos halutaan tuoda jotain ihmisiä
yritysmaailmasta tai politiikasta antamaan
omia näkemyksiään lisäksi, mutta kyllä sen
pitäisi minun mielestä olla ennen kaikkea
yliopistolaisten omissa käsissä se homma.”apurahatutkija
“Kyllä minä näkisin että täällä yliopistomaailmassa voitaisiin testata sellaista suoran
demokratian ajatusta. Niin kuin oikeasti
jalkauttaa päätöksiä yhteisölle, esimerkiksi
online-kyselyinä, että mikä kanta? Pitäisikö
yliopiston päälle rakentaa kupu (naurahtaa),
kyllä ei? Tiedätkö että, paljon asioita joihin
ihmiset voisi olla suoraan vaikuttamassa.

Tietenkin ei kaikkeen, sillä lainsäädäntö,
talous ja sijoitukset, ne on lainsäädännöllisesti rajattuja asioita. Niitä ei saa tuoda
julki, ne on salassa pidettäviä. Mutta paljon
muita asioita joista voitaisiin aidosti tehdä
sitä, että jalkautettaisiin ihmiset, verkkoperusteisesti tai muuten, en tiedä tekisikö ihmiset sitä mutta se olisi varmasti sellainen
utooppinen juttu, joka voisi vaikuttaa todella
paljon siihen. Tietenkin vähän pelkään myös
sitä, että ongelma joka siihen sisältyy, on se
heittelehtivyys joka on ihmisyhteisöissä. Me
ollaan tosi intohimoisia otuksia. Meillä ei
kovin usein, kovimmallakaan tieteilijällä,
ole kylmää harkintaa joka sisältyy tällaisiin isoihin organisaatioihin kehittämiseen
ja tavoitteen asetteluun. … Tietynlainen riskinotto ja epävarmuuden sietäminen liittyy
siihen. Sitten kun mennään yhä lähemmäs
meidän arkielämää, mitä se on, sitä työelämää niin ihminen ottaa monesti ensimmäisestä tuulesta sen jutun ja lähtee sitä kohti.
Saattaa tulla sellaista epämääräisyyttä ja
poukkoilevuutta siihen prosessiin. Mutta
sitten joissakin asioissa se voisi olla ihan hyvästäkin.”- Jyväskylän yliopiston hallituksen
2. sektorin edustaja
“Olen sen verran kiinni tässä omassa oppiaineessa, että minulla ei ole kauheasti
tällaisia laajempia poliittisia ambitioita.
Että kyllä tämä lähtee aika pitkälti siitä.
Mutta se tilanne olisi sellainen, että meillä
olisi turvattu opetus ja rahoitus siihen,
että voitaisiin tarjota uusille opiskelijoille
hyvää opetusta. Meidän ei tarvitsisi kilpailla
muiden oppiaineiden kanssa opiskelijoista.
Tehdä tutkimusta ehkä suurin piirtein
saman verran kuin nykyäänkin, se on
ihan kohdallaan, että jos samanlaiset
mahdollisuudet säilyisi. Ja ennen kaikkea
tämä opetuksensuunnittelun vakaus olisi se
pääasiassa mitä toivoisin. Ja koska ne uhat
mitä siihen liittyy, tulee aina akateemisen
päätöksenteon ylemmältä taholta tai sitten
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taloudellisen päätöksenteon ylemmiltä portailta. Mutta niin, utooppisesti elettäisiin
sellaisessa kuplassa, jossa matalan tason,
muta kuitenkin, rahoitus olisi turvattu. Ja
jos jatkaa tätä ketjua, niin sellainen, tähän
uhkakuviin varautumisen energia voitaisiin
vapauttaa johonkin tällaiseen vapaampaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen.”- professori
“Käsitykseni utopioista on se, että utopioiden
huono puoli on se, että siellä ei ole konflikteja.
Sellainen utopia missä konfliktit ovat hyväksyttyjä, ja me nähdään ne voimaannuttavina,
kehittävinä, sellaisina aitoina kamppailuina joissa ihmiset saa olla eri mieltä, vähän
niin kuin hegeliläisittäin, että ne vie sitä kokonaisuutta eteenpäin. Tuo olisi mielestäni
yliopistodemokratialle hieno asia, et voitaisiin keskustella, kuunnella mutta myös kommentoida, kritisoida, sillä tavalla että tämä ei
johda ongelmiin, vaan tämä on mitä ihmiset
tekee. On tarkkoina ja skeptisinä valppaina
ja hyväksyy sen, että erimielisyyttä on. Joskus se on myös lamauttavaa, joskus on ihan
paskoja ideoita, ne pitää ampua alas. Ja yksi
asia mikä pitää ymmärtää, että jos halutaan
olla impivaaralaisuutta vastaan, niin se on
demokratia yleisesti. Että sieltä jäädään pois
koska se vie aikaa jostain omasta, eikä jäädä
sen takia pois, että pelätään että aiheutetaan
jotain häiriötä. Tämä kuuluu tähän että jotkut asiat ei tapahdu nopeasti ja jotkut päätösprosessit on hitaita. Demokratiaan on turha
turhautua sen takia että se ei ole nopea. Joku
saattaa tapahtua viidessä vuodessa, ja sitten
ei jaksa enää hirveästi lippua liehutella kun
siitä on jo viisi vuotta väännetty, tai sitten ollaan siellä viisi vuotta vastustamassa jotain
kunnes paine hellittää ja jotain ei sitten enää
ajeta. Se on tärkeää ymmärtää, demokratiassa ei ole mitään pikavoittoja. Ei voi tulla
valituksi kollegioon äänestyksen kautta ja
ajatella että nyt tulin asioita muuttamaan
silleen se ei toimi.”- Mikko Jakonen
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“Tässä vaiheessa todettakoon, että kun olen
koko yliopistourani tehnyt tämän uuden yliopistolain puitteissa, niin tämä on se ainut
todellisuus jonka kanssa olen ollut tekemisissä. On aika vaikea irrottautua siitä realiteetista missä on. Mutta jos ajatellaan yleisiä
suuntaviivoja, näkisin tärkeäksi sen, että olisi
enemmän tällaisia matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä myös heijastelee jossain määrin laajempia keskusteluita
vaikkapa kansalaisaloitteesta, että kaivataan
tällaisia suorempia vaikutuskanavia, voisiko
olla vaikka joku yliopistolaisaloite tai joku
järjestelmä, johon voisi heittää tai kommentoida tai että se menisi jonnekin suoraan. Ei
tarvitsisi näin opiskelijana, kun esimerkiksi
viime syksynä valittiin tiedekuntaneuvosto, niin ei tarvitsisi odottaa kahta vuotta,
että se haku avautuu jotta voisi vaikuttaa.
Ja mitä kolmikantaan tulee, niin johtaako se
sitten helposti ryhmien väliseen kiistelyyn,
varmasti jokin muukin tapa olisi järjestää
mutta se on yleensä toimivimmaksi todettu.
... Ja tämä kysymys parlamentarismista ja
kollegion roolista on ihan mielenkiintoinen,
joka johtaa tietenkin keskusteluun siitä että
missä on se tasapaino tehokkuuden ja osallisuuden välillä. Ja siitähän on tehty esityksiä, että kollegion tai vaikkapa hallituksen
roolia ja valtaoikeuksia annettaisiin kollegiolle tai sitten jos haluaa mennä sinne parlamentarismin suuntaan niin kollegio voisi
tavallaan poliittisesti irtisanoa hallituksen
jäsenen. Olisi hankala ajatella miten se siten
vaikuttaisi kollegion rooliin. Varmasti muuttaisi sen roolia aika paljon mutta oisko se sitten parempi, sitä on hirveän vaikea sanoa.
... Mutta miten minä koen kollegion roolin,
niin se on enemmänkin se yhteisön ääni. Se
on sitten toimintakulttuurista kiinni, miten
yliopiston johto kuuntelee, voisin kuvitella
että monella on se vaatimus kollegion äänen
lisäämisessä siinä että se ääni sanoo jotain
ja sitä ei ole kuultu, ja jos se olisi enemmän
parlamentarismia niin voisi pakottaen ohjata

sitä yliopiston johdon toimintaa. Toisaalta
itse koin kollegiossa, että se keskustelu ei
välttämättä aina ollut produktiivista. Tai tuli
tunne, että siellä on aika iso joukko ihmisiä,
että kuinka usein siinä aidosti edustetaan
sitä koko yliopistoyhteisöä ja kuinka usein
siellä on hyvin henkilökohtaisia ajatuksia
milloin mistäkin. Siinä mielessä on tavallaan riskinsä että päätyykö esim. kollegioon
niitä ihmisiä joilla on hyvin selkeä pyrkimys
jonkin tietyn asian muuttamiseen, ja jaksaako sen kanssa juosta pitkälle, vai olisiko
se sitten enemmän kokonaisuutta ajatteleva
ja pohdiskeleva foorumi joka pystyy sitten
pohtimaan tämän yliopiston kokonaisuutta
ja sen mahdollisuuksia. Käsittääkseni meidän yliopistossa kollegion roolia onkin jonkin
verran viime vuosina kasvatettu, että sinne
ollaan tuotu lausunnoille tai kommenteilla
valmisteltuja asioita ja sitä kautta tuodaan
rakenteellisemmin yhteisön ääni ... Olen
ymmärtänyt että mielekkäämpään suuntaan
se on mennyt, ja se on mielestäni aika hyvä
suunta. Ja kun meidän yliopistossa jossa hallitus on aika pieni, niin se ehkä kaipaa siihen
viereensä laajemman elimen että saadaan
ymmärrys siitä että miten asiat menee. Jos
ajattelee että meillä on seitsemänhenkinen
hallitus ja neljän hengen johtokunta, meillä
on kuusi tiedekuntaa, että olisi mahdollista,
että kaikki tiedekunnat olisi edustettuina
siellä, ja sitä kautta tulee se laajempi ääni.
Totta kai on tärkeää hallituksen kuulla sitä.
Tietty matalan kynnyksen tai matalan hierarkian vaikuttaminen että pysyy se, tai että
voidaan varmistaa se että kaikki äänet tulee
kuulluksi siinä valmistelussa se on sitten oma
keskustelunsa että kuinka paljon halutaan,
että onko kollegion rooli vaikka kommentoida
asioita vai hyväksyä niitä. Se muuttaa sen
roolia sitten aika paljon. Henkilökohtaisesti en ole ainakaan kokenut sitä järjestelmää
hirveän kriittiseksi, että jonkin verran seurasin vierestä sitä Tampereen fuusioitumista
niin siitä näkökulmasta ymmärrän melko

paljon paremmin niitä ongelmia siinä. Että
jossain määrin voi helpotuksella ajatella niitä
että meillä menee paljon paremmin siinä
mielessä.”- Jyväskylän yliopiston hallituksen
opiskelijoiden edustaja
“Se lähtee siitä, että niiden päätöksenteon yksiköt on mahdollisimman lähellä sitä lattiatasoa. Esimerkiksi meiltähän on nyt poistettu
tämä laitosrakenne, jota joissakin yliopistoissa on, mikä tarkoittaa sitä että meidän tiedekunnassa on 800 ihmistä, mikä on isompi
kuin Vaasan yliopisto kokonaisuudessaan, ja
meillä se tiedekuntataso on se ensimmäinen,
lähin päättävä elin, jolloin se lähin päättävä
elin on siis jo 800:n kokoinen, se on ehdottomasti liian suuri. Kyllä sen pitäisi olla huomattavasti lähempänä aina ne ensimmäiset
päätöksenteon yksiköt. Silloin mielestäni se
periaate olisi se että ne elimet valitsisi itselleen johtajan ylöspäin mennessä. Tällä hetkellä se tuntuu siltä että ne johtajat valitaan
ylempää ja se valuu alaspäin. Tiedekunnat
valitsisivat itse dekaanit rehtorin sijasta. Yksiköt ja laitokset valitsisivat itse johtajansa ja
sitten tietenkin rehtori valittaisiin myös siitä
yhteisöstä. Ehkä olen siinä mielessä huono
utopisti, että ajattelen että se vanha malli oli
suhteellisen hyvä, kun rehtoritkin ja dekaanit
valittiin jollain tavalla vaaleilla. Mutta sitten
se suuri kysymys on että miksi se ei pysynyt
elinvoimaisena, tai miksi siitä jollain tavalla
ikään kuin vapaaehtoisesti luovuttiin. Siinä
tullaan nyt demokratiaan ylipäätänsä, sen
kriisiytymiseen. Ja siinä pitäisin yliopistoa
jollain tavalla jonkinnäköisenä laboratoriona, et eihän demokratia ole koskaan sellainen
asia, joka tulisi joskus valmiiksi vaan se on
aina luonteeltaan prosessi, joka vaatii demokratian jatkuvaa ylläpitämistä. Ja siinä
selkeästi yliopistoissa jossain vaiheessa epäonnistuttiin kun sen annettiin näivettyä, ja
mielestäni sitä on tapahtunut jossain määrin
myös valtiollisessa demokratiassa. Ihmiset
jollain tavalla vetäytyy ja kääntää selkänsä
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demokratialle. Se on mielestäni sellainen suuri kysymys, joka pitää pystyä ratkaisemaan
laajemminkin yhteiskunnissa ja minulla ei
ole siihen mitään suoraa vastausta. Mutta
se vastaus ei ole se, että lakkautetaan sitten
näitä pienempiä demokraattisia yksiköitä
ja todetaan että niitä ei tarvita, sillä se on
juuri päinvastainen signaali joka mielestäni
pitäisi yhteiskunnissa antaa. Jotta demokratia pysyisi elinvoimaisena yliopistoissa ja
muutenkin, se vaatii myös sitä, että niillä
päätöksentekoelimillä, jotka on valittu demokraattisesti niin niillä vaan on de facto se
valta. Koska jos se viedään, jos niistä tehdään
tällaisia kuulemiselimiä, niin se on omiaan
aiheuttamaan sellaista turhautumista ja
vetäytymistä aika nopeastikin. Demokratian olemukseen kuuluu myös se, että meidän
pitää oppia sietämään sitä, että ne elimet ei
tee täydellisiä päätöksiä tai että ne tulee tekemään virheitä. Mutta demokratian luonteeseen kuuluu myös se, että niitä päätöksiä
voidaan korjata, se on itse itseään korjaava
prosessi. Ja silloin se ajatus siitä, että niille
annetaan se täysi valta huolimatta siitä että
se voi jostain teknokraattisesta näkökulmasta
näyttää joskus tehottomalta tai epärationaaliselta, niin silti siihen pitää luottaa. Niin,
en tiedä onko tämä sitten sitä utopistista,
vaan tämä on sitä analyysiä edelleen, mutta se on se mihin mää kykenen tai mitä mä
teen. Mutta sitten ajattelen myös että yksi
mikä toistuu hirveän usein yliopistodemokratiassa on se kritiikki että demokraattiset
elimet, kuten ne oli silloin vanhaan aikaan,
täynnä riiteleviä professoreita jotka kaikki veti kotiin päin ja ne oli siinä mielessä
mahdottomia paikkoja et siellä vaan ihmiset
puolusti omia etujaan tai sen oppiaineensa
etuja ja riitelee. Ja vaikka tämä varmasti tapahtui monessa mielessä, mutta sen sijaan
että tämä nähdään ongelmana josta pitäisi
päästä eroon ja josta päästään eroon parhaiten sillä että sinne tulee ammattijohtaja jonka
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ajatellaan näennäisesti olevan riippumaton,
niin meidän pitäisi ymmärtää että tämä on
se osa yliopistoa josta me ei koskaan päästä
eroon, ja siinä mielessä yliopistot tulee aina
olemaan ikään kuin sellaisen kauhun tasapainon jatkuvaa etsimistä eri tieteenalojen
intressien tai eri tieteenalojen intohimojen
välillä. Ja silloin se ajatus että me voitaisiin
saavuttaa joku harmoninen yliopisto jossa
professorit ja tieteenalat ei riitelisi keskenään
tai kilpailisi keskenään resursseista on täysin
utopistinen ja täysin väärä. Se on paras mitä
meillä on, vaikka se ei olekaan täydellinen
jostain teoreettisesta mallista käsin. Koen
että se on ikään kuin ansa, jonka ihmiset on
itselleen asettanut että eri suuntaan vetävät
mielipiteet olisi ongelma. Ja jälleen palataan siihen demokratian luonteeseen, että
sitähän se on niin kuin aina, myös laajasti
yhteiskunnassa että on eri näkemyksiä ja eri
intressejä ja niitä sovitellaan yhteen. Mutta
jos päätöksenteko on demokraattista, niin
ihmisillä on useimmiten kyky hyväksyä ne
lopputulokset, joissa he eivät olekaan voittajia. Mutta sitten jos, näiden ammattijohtajien aikana joku häviää ja joku kokee että
tehtiin tyhmä päätös, niin niitä on huomattavasti vaikeampi hyväksyä ja niiden kanssa
on huomattavasti vaikeampi elää kun se on
ei-demokraattisen prosessin tekemä. Siinä
mielessä ajattelen, että monialaiset yliopistot
tulee pakosta aina olemaan kiistelevien näkemyksien kenttä. Kuten sanoin, niin minulla
on monesta asiasta ihan eri näkemys monen
muun yliopistolaisen kanssa sen takia että
minun alani on täysin erilainen kuin toinen
ala eikä se tule varsinaisesti muuttumaan,
ja suurin osa tutkijoista on kiinnittynyt siihen oman tieteenalansa kysymyksiin, niin
silloin se moninaisuus toteutuu, nämä moninaiset riitelee keskenään. Eli utopiana oli
tämmöinen riita, riitelevä yhteisö (nauraa).”
- Hanna Kuusela
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Yliopistoja on viime vuosina kehitetty tehokkuusajattelun
ehdoilla ja demokratian kustannuksella.
ajatuspaja Vasemmistofoorumin julkaisema Demokratian
kustannuksella -raportti käsittelee suomen yliopistojen hallinnon
ja niissä tehdyn työn muutoksia. Keskeistä raportissa ovat
neoliberalismin hengessä tehtyjen uudistusten vaikutukset
yliopistoihin. yliopistojen opetus ja tutkimus ovat muuttuneet
mitattaviksi suorituksiksi, ja perinteinen kollegiaalinen hallinto
on väistynyt managerialistisemman hallinnon tieltä. raportissa
pohditaan, kuinka demokraattiset toimintamallit voisivat auttaa
yliopistoja aina yksittäisestä tutkijasta opetusministeriöön asti.
roni Nousiainen on jyväskylän yliopistossa maisterintutkintoaan
viimeistelevä filosofian opiskelija.
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