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JOHDANTO
Historiallinen tausta
Oulun yliopisto perustetaan
Saavuttaessa 1950-luvulle Suomen valtio oli hiljalleen selvinnyt vaaran vuosista1 ja sodan
aineellisten tuhojen korjaustöistä, mikä mahdollisti huomion kiinnittämisen myös
poliittiselta painoarvoltaan vähemmän akuutteihin asioihin, kuten korkeakoululaitoksen
laajentamiseen.2 Suomalaisessa yliopistomaailmassa elettiin vuosisadan puolivälissä niin
kutsutussa akateemis-traditionalistisessa aikakaudessa, joka korosti korkeakoulujen
ehdotonta autonomiaa ja itsenäistä päätösvaltaa. Valtion pääasiallisena tehtävänä oli
turvata korkeakoulujen tarvitsemat resurssit.3 Aikakaudelle ominaisia yliopistolaitoksen
etuja, oikeuksia ja monessa mielessä elitistisiä arvoja valvoivat etelän yliopistoväki ja
sivistyneistö.
Traditionaalisella korkeakoulukentällä koettiin merkittävä murros, kun valtiovalta etelän
yliopistoväen ja etenkin Helsingin yliopiston viileästä suhtautumisesta huolimatta päätti
perustaa Oulun yliopiston vuonna 1958. Kyseessä ei ollut pikaisesti valmisteltu hanke,
sillä yliopiston saaminen Ouluun oli vaatinut vuosien määrätietoisen esityön sekä
henkilöitä, jotka laittoivat arvovaltansa likoon haaveen toteutumiseksi. Aluepoliittisista
syistä ja lähestyvistä vaaleista johtuen yliopistohanketta asettuivat tukemaan myös
pohjoissuomalaiset kansanedustajat.4
Oulun yliopisto juhli avajaisiaan 3.10.1959. Se perustettiin Helsingin ohella toiseksi
valtion yliopistoksi5 ja tuli siten suoraan opetusministeriön alaiseksi.6 Oulun yliopistosta
annettu

laki

sekä

vuonna

1959

annettu

perussääntö

määrittelivät

varsin

yksityiskohtaisesti yliopiston hallinnon ja hallintoelinten tehtävät. Oulun tapauksessa
hallinnosta tuli hyvin pitkälle maan muiden korkeakoulujen hallinnon kaltainen.

1

Vaaran vuosilla tarkoitetaan Suomessa toisen maailmansodan jälkeen elettyä ajanjaksoa, jolloin
Suomen pelättiin ajautuvan kommunistiseksi valtioksi joko Neuvostoliiton tai kommunistien
vallankaappauksen kautta. Vaaran vuodet ovat osa kylmän sodan alkuvaihetta ja ne voidaan rajata
karkeasti vuosiin 1944–1948. (Hyvämäki 1955, 5–17)
2
Eskola 2002, 222.
3
Kivinen et al. 1993, 192–193.
4
Kivinen et al. 1993, 184; Salo 1998, 20, 25–27.
5
Silloinen korkeakoululaitos oli kooltaan varsin vaatimaton. Ennen Oulun yliopiston perustamista
Suomessa oli vain yksi valtion yliopisto sekä kolme valtion korkeakoulua. Näiden lisäksi maassamme
oli 7 yksityistä yliopistoa, jotka muodostivat merkittävän osan silloisesta korkeakoulujärjestelmästä.
(Eskola 2002, 222)
6
Eskola 2002, 231–232.
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Yliopiston korkein päätösvalta määrättiin yliopiston professoreista koostuvalle
konsistorille. Konsistori oli elin, joka teki aloitteita yliopiston kehittämiseksi, esimerkiksi
laki- ja asetusehdotusten muodossa. Konsistori myös vahvisti yliopistoa koskevat johtoja ohjesäännöt, joissa annettiin yliopiston toiminnan yksityiskohtaiset määräykset ja
ohjeet.7
Yliopiston yleistä hallintoa hoitamaan perustettiin hallintokollegio, johon kuuluivat
rehtori ja vararehtori, tiedekuntien dekaanit ja varadekaanit sekä Pohjois-Suomen
tutkimuslaitoksen ja opettajainvalmistuslaitoksen esimiehet. Hallintokollegion tehtäväksi
tuli valmistella rehtorin esityksen perusteella konsistorin käsittelyyn menevät asiat,
osallistua rehtorin päätösvaltaan kuuluvien asioiden ratkaisuun hänen niin halutessaan
sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista.
Varsinaista käytännön hallintoa johti yliopiston rehtori, joka oli sekä konsistorin että
hallintokollegion puheenjohtaja, mikä takasi hänelle merkittävän aseman yliopiston
organisaatiossa. Rehtorin nimitti toimeensa valtioneuvosto yliopiston konsistorin
suljetussa lippuäänestyksessä valitsemien kolmen ehdokkaan joukosta.
Hallintoa, taloutta ja rahatointa hoitamaan perustettiin lisäksi rehtorin johtama
yliopiston kanslia, joka aloitti toimintansa varsin pienimuotoisena vuoden 1959 syksyllä,
yhdessä ensimmäisten tiedekuntien kanssa. Yliopiston tehokkaan johtamisen katsottiin
edellyttävän

virastomaista

hallintovirkamiesorganisaatiota,

jolle

professoreiden

päivittäinen hallintotyö voitiin mahdollisimman pitkälle siirtää.8
Institutionaalisessa

hierarkiassa

yliopistoa

varsin

autoritaarisesti

johtaneiden

professoreiden alapuolelle kasvoi vähitellen huomattava määrä apulaisprofessoreita,
lehtoreita, opettajia, assistentteja ja tutkijoita. Heillä ei kuitenkaan ollut virallista asemaa
tiedekuntien tai laitosten päätöksenteossa, joissa määräysvalta ja päätöksenteko olivat
yksin esimiesten vastuulla. Yliopiston sisäiset hallinnon ongelmat huomattiin jo varhain.
Ne koettiin professoreiden aikaa ja energiaa vievinä, mutta ei vielä varsinaisena
valtakysymyksenä.9

7

Laki Oulun yliopistosta 8.7.1958; Asetus sisältävä Oulun yliopiston perussäännön 24.4.1959; Ks.
myös Salo 1998, 52.
8
Asetus sisältävä Oulun yliopiston perussäännön 24.4.1959; Komiteanmietintö 1970: B78, 6; Ks.
myös Salo 1998, 54–55.
9
Komiteanmietintö 1970: B 78, 5; Ks. myös Eskola 2002, 287–288.
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Korkeakoululaitoksen kehittämislaki ja hallinnonuudistuskamppailu
1960-luvulle tultaessa Helsinki-keskeisyyden vähenemistä osoitti osaltaan niin
kutsuttujen maakuntakorkeakoulujen edustajien ilmaantuminen korkeakoulu- ja
tiedehallinnon

keskeisiin

tehtäviin.

Samalla

akateemis-traditionaalinen

korkeakoulupolitiikka sai kilpailijakseen yhteiskuntapoliittisesti suuntautuneen doktriinin.
Uuden oppijärjestelmän myötä kotimainen koulutuspolitiikka sidottiin vahvemmin
osaksi alue- ja hyvinvointipolitiikkaa, jossa korostuivat usko makrotaloustieteeseen ja
tieteellisten

investointien

kannattavuuteen.10

kansantaloudelliseen

Valtiollista

suunnittelupolitiikkaa harjoitti näkyvimmin aikakauden suurpuolue Maalaisliitto.11
Korkeakoulujen osalta siirtyminen valtiovetoiseen kehittämisdoktriiniin merkitsi oman
autonomian heikentymistä. Niiden tehtäväksi tuli muiden julkisten organisaatioiden
tavoin toteuttaa yhteiskuntapolitiikan kokonaistavoitteita.12
Valtion lisääntyneiden tehokkuus- ja ohjausvaatimusten seurauksena opetusministeriössä
toteutettiin

organisaatiouudistus

vuonna

1966.

Ministeriöön

perustettiin

uusi

korkeakoulu- ja tiedeosasto ja sen apuelimeksi Korkeakouluneuvosto. Neuvostolle
annettiin laajat valmistelu- ja aloiteoikeudet korkeakoululaitoksen suunnittelua ja
kehittämistä koskevissa asioissa. Käytännössä korkeakouluneuvostosta tuli kuitenkin
korkeakoulujen professoreista muodostuva asiantuntijaelin, joka suoritti yliopistojen
välisen resurssijaon. Neuvoston asema oli vahva ja näkyvä 1960-luvun lopulla, mutta jo
1970-luvun

alussa

se

politisoitui

ja

sen

jäsenten

nimittäminen

siirrettiin

opetusministeriölle, jonka ote suunnittelusta vähitellen tiukentui.13 Opetusministeriön
korkeakoulu- ja tiedeosasto sen sijaan laajeni seuraavina vuosina ja omaksui pikkuhiljaa
keskusviraston roolin. Korkeakoulupolitiikan yleisjohto siirtyi vähitellen sinne. 1960- ja
1970-luvuilla opetusministeriön painoarvo korkeakouluasioissa kasvoi myös yksityisten
yliopistojen valtiollistamisen seurauksena. Tätä oli edeltänyt muiden ministeriöiden
alaisuudessa toimineiden korkeakoulujen siirtyminen opetusministeriön ohjaukseen.14
Poliittisesti

työlään

prosessin

päätteeksi

aikakauden

suurimmaksi

korkeakoulupoliittiseksi saavutukseksi nousi laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä
vuosille 1967–1981. Laissa asetettiin tavoitteet korkeakoululaitoksen määrälliseen
kehittämiseen ja se ilmaisi osaltaan keskitetyn suunnittelun kasvanutta merkitystä.
Valtion talouden vaikeudet 1970-luvun jälkipuoliskolla pakottivat lain pidentämisen
10

Kivinen et al. 1993, 183–184; Lampinen 1998, 116, 166; Nevala 2002, 392.
Salo 1998, 85.
12
Kivinen et al. 1993, 192–193; Vanttaja 2010, 185.
13
Autio 1993, 206–210, Kivinen et al. 1993, 76; Salo 1998, 97.
14
Autio 1993, 29, 221–225; Michelsen 2004, 33.
11
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lopulta vuoden 1986 loppuun. Kehittämislaki turvasi korkeakouluille jatkuvan kasvun ja
erikoisaseman valtiontaloudessa. Myös Oulun yliopistossa elettiin lain myötä
voimakkaan kasvun aikaa.15
Suomen poliittisessa järjestelmässä oli tapahtunut 1960-luvun puolenvälin jälkeen
painopisteen siirtyminen vasemmalle.16 Kehitys oli hyvin nähtävissä myös parhaillaan
massoittuneen korkeakoululaitoksen ylioppilassukupolven toiminnassa. Ylioppilaat
olivat saaneet aikaisemmilta polvilta perinnöksi voimakkaat järjestökoneistot, varakkaat
organisaatiot sekä hyvät yhteydet ylimpiin päättäjiin. Suomen yliopistojen ja
korkeakoulujen hallinto perustui tuolloin edelleen vahvasti hierarkkisiin professorien
kollegioihin. Ulkomailla alkaneet ylioppilaslevottomuudet yliopistojen hallinnon
demokratisoimiseksi levisivät myös Suomeen, jossa kasvava ylioppilasjoukko kaipasi
yliopistojen hallinnossa sananvaltaa professorien lisäksi muulle opettajakunnalle ja
opiskelijoille.17

Suomen

ylioppilaskuntien

liiton

(SYL)

tavoitteen

keskeiseksi

toteutustavaksi, ja myös itseisarvoksi, nousi vaatimus valita korkeakoulun ylimmät
päättävät elimet yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella, mies ja ääni-periaatteella.18
Vaikka

valtiovetoisen

professorien

toiveita,

yliopistolaitoksen
pidettiin

käytännön

korkeakouluja

suunnittelu

valtion

palveli

pitkälti

keskushallinnossa

liian

tehottomina. Niiden suunnittelu-, hallinto- ja tutkintorakenteet kaipasivat uudistamista.19
Opetusministeriö, joka oli saanut organisaatiouudistuksensa valmiiksi, tarttui 1960-luvun
lopulla opetusministeri Johannes Virolaisen johdolla korkeakoulujen hallinnon
uudistamiseen. Tukea hallintoreformi sai myös valtansa huipulla olevalta presidentti
Urho

Kekkoselta.20

Opetusministeriön

itsenäiset

toimet

hallinnonuudistuksen

aikaansaamiseksi olivat teoksessaan Yliopiston huomen Suomen korkeakoulupoliittista
historiaa selvittäneiden Osmo Kivisen, Risto Rinteen ja Kimmo Ketosen mukaan hyvä
esimerkki siitä, että näissäkin asioissa valtiovalta pyrki suunnannäyttäjäksi silloin, kun
professorijohtoisten korkeakoulujen katsottiin olevan liian kyvyttömiä tai haluttomia
muutoksiin.21
Aikakauden

yliopistohenkilöstölle

tärkeitä

vaikutuskanavia

olivat

ammatti-

ja

henkilöstöyhdistykset. Korkeakoululaitoksen nopea kasvu 1960-luvulta alkaen heijastui

15

Ketonen 1986, 164; Salo 1998, 97; Salo 2003, 595.
Salo 1998, 122.
17
Eskola 2002, 287–291; Kivinen et al. 1990, 29–30; Numminen 1987, 343.
18
Autio 1993, 223, 227–228; Kivinen et al. 1993, 84.
19
Kivinen et al. 1993, 191–192.
20
Eskola 2002, 294–295.
21
Kivinen et al. 1993, 186.
16

6

myös järjestöpolitiikkaan: henkilöstöryhmittymät alkoivat entistä aktiivisemmin etsiä
paikkaansa ja arvostustaan.22 Keskushallinnon aloittamilla hallinnonuudistustoimilla oli
vaikutusta uusien etujärjestöjen syntyyn. Rehtorien neuvosto, suomalaisten yliopistojen
yhteistyöelin, syntyi hallintouudistuskiistojen yhteydessä vuonna 1969. Siihen asti
yliopistot olivat kiistelleet keskenään määrärahoista, mutta nyt niiden oli liittouduttava ja
ryhdyttävä yhdessä vastustamaan opetusministeriön niille työntämää hallintomallia.23
Toinen korkeakoulujen puolustusrintama syntyi, kun professorit uhan alla järjestäytyivät
ajamaan ammatillisia etujaan. Opetusministerin puhe yliopistojen autonomiasta ei
vakuuttanut yliopistojen johtoa ja professoreita. He pitivät selvänä, että ehdotetut yleisen
ja yhtenäisen äänioikeuden myötä yliopiston sisäinen valta siirtyisi poliittisille puolueille
ja opiskelijajärjestöille.
Rehtorien

ja

professorien

ohella

kamppailu

synnytti

vielä

kolmannenkin

puolustusorganisaation: oikeiston ja elinkeinoelämän tukeman korkeakoulu- ja
tiedepoliittisen tutkimussäätiön, johon tuli mukaan sekä johtavia yliopistomiehiä että
maan talouselämän kärkeä. Säätiölle oli tilausta, sillä hallintouudistustaistelulla oli
erityisen kielteiset vaikutukset korkeakoulujen ja elinkeinoelämän suhteisiin.24
Vuonna 1969 opetusministeri Virolainen päätyi ehdottamaan yliopistoille puitelakia25,
joka pyrki tasapainottamaan tieteen vapauden, opettajakunnan aseman ja radikaalin
opiskelijaliikkeen vaatimukset hyväksymällä mies ja ääni – periaatteen suhteellisen vähän
valtaa omaavaan valtuustoon ja sijoittamaan toiminnallisen johdon siihen nähden
suhteellisen riippumattomille hallitukselle ja rehtorille. Laki kaatui lopulta yliopistojen
voimakkaaseen jarrutukseen, jossa etenkin vasta perustetulla professoriliitolla oli
keskeinen rooli. Rauenneen lakiesityksen jälkeen ministeriö siirtyi neuvottelemaan
hallinnonuudistuksista yliopistokohtaisesti. Ylioppilasliitolle, joka oli ajanut valtakunnan
laajuista hallinnonuudistusta kaikella arvovallallaan, lain kaatuminen oli karvas pettymys.
Karkeasti rajattuna tähän tappioon myös päättyi SYL:n asema valtakunnallisen
korkeakoulupolitiikan keskeisenä vaikuttajana. Sen asemaa heikensi myös liiton sisällä
alkanut valtataistelu.26
Yliopistokohtaisten, väliaikaiseksi tarkoitettujen, hallintoasetusten mukaan hallinnoitiin
lopulta vuosikymmeniä eteenpäin. Valtion tiedekorkeakoulujen osalta hallinnosta tuli
22

Salo 1998, 254.
Eskola 2002, 300; Markkanen 2002, 298.
24
Eskola 2002, 301–303, 317; Kivinen et al. 1993, 186.
25
Puitelaki on laki, joka ei sisällä yksityiskohtaisia säädöksiä, vaan ainoastaan yleisluontoiset piirteet
vaikutusalueestaan. (Lehtisalo–Raivola 1999, 219–220).
26
Autio 1993, 233; Eskola 2002, 296, 302–308; Kallioinen 1999, 34–37.
23
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kolmiportainen: valtuusto, tiedekunnat ja laitokset. Kaikkien valinnassa sovellettiin
kolmikantaa. Yhden kolmanneksen saivat professorit ja apulaisprofessorit, toisen muu
henkilökunta ja kolmannen opiskelijat. Keskushallinto otti aluksi valtuuston valinnassa
vahvan otteen, sillä valtioneuvosto määräsi valtuuston varajäseniä myöten. Myöhemmin
1980-luvulla tätä säätelyä purettiin ja korkeakoulujen ja yliopistojen autonomiaa pyrittiin
vahvistamaan antamalla niille muun muassa oikeus valita itse hallintoelimensä.
Eri yliopistoissa toteutetut uudet hallintomallit olivat varsin vaihtelevia ja niiden
täytäntöönpanossa saattoi olla jopa vuosikymmenen ero. Esimerkiksi Jyväskylässä
siirryttiin 1980-luvun alussa uuteen hallintojärjestelmään, jossa valtuustosta luovuttiin
kokonaan ja ylin valta keskitettiin nelikantaan perustavalle hallitukselle. Nelikannan
muodostivat rehtoraatti ja dekaanit, professorit ja apulaisprofessorit, muu henkilökunta
sekä opiskelijat. Malli painotti professoreiden asemaa, sillä he saivat puolet
hallituspaikoista.27 Vaihteluista huolimatta hallinnon uudistus selkeytti ja yhdenmukaisti
Suomen yliopistojen monimutkaisia hallintojärjestelmiä. Se kavensi osaltaan aikaisemmin
valtiollistettujen yksityisten korkeakoulujen autonomiaa, mutta valtion vanhoille
korkeakouluille hallinnonuudistus merkitsi autonomian lisääntymistä. Ne saivat muun
muassa oikeuden valita itse rehtorinsa.28
Oulun yliopiston historiaa tutkinut Matti Salo tuo esille, että Oulu oli jäänyt
hallinnonuudistuksen lopullisessa valmistelussa ja toimeenpanossa selvästi jälkijunaan,
minkä johdosta opetusministeriö tiedusteli vuonna 1977 yliopistolta erikseen, millaisiin
toimiin se oli asiassa ryhtynyt ja milloin tuloksia oli odotettavissa. Myös Oulussa
opiskelijat

olivat

olleet

yliopistoyhteisön

kiivaimpia

yliopistohallinnon

demokratisoimisen kannattajia. Vaikka kamppailu yliopiston johdon kanssa oli ollut
ajoittain

varsin

kovaa,

säilyi

keskusteluyhteys

johtoon

läpi

hallinnonuudistuskamppailun.29
Lopulta asiat lähtivät todenteolla etenemään myös Oulussa. Uusi laki yliopistosta saatiin
joulukuussa 1983 ja sitä tarkentava asetus huhtikuussa 1984. Ne astuivat voimaan
vuoden 1985 alusta. Hallinnon jokaista tasoa tuli koskemaan kiintiöjärjestelmä, jossa
kaikki ryhmät olivat täysivaltaisia. Lain mukaan ylintä valtaa käytti yliopiston hallitus,
aiemmin esitettyä valtuustoa ei siten Ouluun syntynyt. Konsistori säilyi lausuntoja
antavana elimenä, vaikkakin varsinaista päätösvaltaa vailla olevana professorikunnan
kollegiona. Professorien muodostamien kollegiaalisten tiedekuntien tilalle tulivat
27

Eskola 2002, 312–313.
Kivinen et al. 1993, 186; Michelsen 2004, 36.
29
Salo 1998, 125–126, 139–141.
28
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tiedekuntaneuvostot.

Alihallintoa

hoitamaan

perustettiin

vakinainen

laitosneuvosjärjestelmä.30
Yliopiston

perussäännön

mukaan

uuden

hallituksen

jäseniä

olivat

rehtori

puheenjohtajana, vararehtorit ja tiedekuntien dekaanit, joiden osuus oli yhteensä puolet
hallituspaikoista. Heidän lisäkseen yliopiston henkilökunta valitsi - professorin ja
apulaisprofessorin viran haltijoita ja hoitajia lukuun ottamatta - keskuudestaan viisi ja
opiskelijat keskuudestaan kolme jäsentä. Uuden hallituksen tehtäväkentästä ja
päätösvallasta tuli laaja. Se peri käytännössä konsistorin ja hallintokollegion tehtävät ja
oikeudet yliopiston yleisen hallinnon hoitajana. Toisaalta esimerkiksi hallintokollegioon
nähden sen toimintaa rajoitti esittelyjärjestelmä. Päätökset tehtiin nyt tarkkaan
valmisteltujen esitysten pohjalta, kun hallituskollegio oli saattanut ottaa käsiteltäväkseen
lähes minkä tahansa esille nousevan asian.
Tiedekuntatasolla

professorikokoukset

muuttuivat

tiedekuntaneuvostoiksi.

Tiedekuntaneuvoston jäsenistä oli nyt puolet professoreita ja apulaisprofessoreita,
neljäsosa muuta henkilökuntaa ja neljäsosa opiskelijoita. Jäsenet neuvostoon valitsi kukin
ryhmä

keskuudestaan

vaaleilla.

Tiedekuntien

valta

ja

vastuu

lisääntyivät

hallintouudistuksessa jonkin verran. Dekaanin, joka toimi tiedekuntaneuvoston
puheenjohtajana ja johti tiedekunnan toimintaa, valitsi neuvoston keskuudestaan.
Dekaanin tuli tosin olla professoriviran haltija. Uuteen hallintoon siirtyminen oli
tiedekunnissa loppujen lopuksi varsin kivuton ja ristiriidaton tapahtuma.
Hallintouudistuksen myötä myös yliopiston virkamieshallinto organisoitiin uudelleen.
Yliopiston kanslia muutettiin hallintojohtajan johtamaksi hallintovirastoksi ja yksittäisten
virkamiesten vastuut ja tehtävät lisääntyivät. Uudistuksen myötä päätöksenteko tapahtui
yliopiston hallintoelimissä laitostasoa lukuun ottamatta esittelystä. Esittelijänä oleva
virkamies selvitti päätökseen vaikuttavat asiat, teki päätösesityksen ja huolehti päätöksen
lainmukaisuudesta. Uusi esittelijäjärjestelmä selkeytti päätöksentekoa, mutta lisäsi selvästi
esittelevien

virkamiesten

vaikutusmahdollisuuksia.

Hallinto-organisaation

tukevoitumisen myötä professorien ja neuvostojen rinnalle nousikin uusi vallankäyttäjä,
byrokratia. Sille luisui osa demokraattisesti valituille elimille tarkoitetusta vallasta.
Niin ikään rehtoreiden valintatapa muuttui uuden hallintoasetuksen myötä. Rehtorin
valitsi nyt vaalikollegio, jonka jäseniä olivat hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen jäsenet,

30

Asetus Oulun yliopistosta 25.4.1984; Ks. myös Salo 1998, 139–141.
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professorinviran haltijat, erillisten laitosten johtajat, hallintojohtaja sekä hallintoviraston
toimistopäälliköt.31
Oulun yliopiston uudesta hallintomallista tuli lopulta kompromissi. Yliopiston johdon
onnistuneen jarrutuksen seurauksena siitä muodostui kuitenkin selvästi Suomessa
aiemmin valmistuneita korkeakoulujen malleja konservatiivisempi. Yliopiston johto
saavutti tässä mielessä tavoitteensa. Henkilöstöjärjestöt eli niin kutsutut keskiryhmät
olivat hallintomalliin suhteellisen tyytyväisiä, sillä muutos entiseen, puhtaasti
professorivetoiseen malliin oli merkittävä. Ylioppilaskuntaa sen sijaan jäi harmittamaan
opiskelijoiden vähäinen painoarvo yliopiston uudessa hallituksessa.32
Alkuperäisestä suunnitelmasta viidellä vuodella pidentynyt vuoden 1966 korkeakoulujen
kehittämislaki saatiin päätökseen vuonna 1986. Länsi-Euroopan korkeakoulujärjestelmiä
seuraten

Suomessa

kehittämisdoktriinista

siirryttiin

1980-luvulla

uudentyyppiseen,

keskushallinnon

yritysmaailman

oppeja

vetämästä

soveltavaan

taloudellista kasvua korostavaan tulosvastuun korkeakoulupolitiikkaan.

33

ja

Vaikka

aikaisempien vuosikymmenten suuret taistelut vallasta olivat ohi, yliopistolaitoksen
kehitys jatkui aktiivisena. Liike-elämän oppien tuominen akateemiseen maailmaan, joka
oli tottunut pitämään tiukasti kiinni itsemääräämisoikeudestaan ja elänyt pitkälti omien
sääntöjensä mukaan, herätti epäilyksiä.34

Tutkimustehtävä
Työni aiheena on Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista
korkeakoulupolitiikkaa.35 Tarkastellessani Oulun yliopiston hallinnon kehitystä, työni
liikkuu neljällä eri tasolla: valtionhallinnon tasolla, yksittäisen organisaation eli yliopiston
tasolla, ammatti- ja henkilöstöyhdistystasolla sekä yksilötasolla. Historiantutkimukselle
ominaisella tavalla pyrin kiinnittämään ja selittämään tutkimani ilmiön osaksi suurempaa
kokonaisuutta.36

Tästä

johtuen

käyn

varsin

kattavasti

läpi

maamme

korkeakoulupolitiikassa tapahtunutta yleistä kehitystä. Koska yliopistot ja niissä toimivat
31

Salo 1998, 56–57, 71, 78, 142; Eskola 2002, 319.
Salo 1998, 142.
33
Autio 1997, 113; Salo 2003, 599.
34
Eskola 2002, 360–361; Kivinen et al. 1993, 148; Salo 1998, 164.
35
Korkeakoulupolitiikaksi voidaan ymmärtää kaikki ne toimenpiteet ja pyrkimykset, joilla julkinen
valta ja yhteiskunnan eri ryhmät pyrkivät vaikuttamaan maan korkeakoulutuksen kehittymiseen.
(Lampinen 1998, 10; Lampinen 2003, 15)
36
Kalela 1972, 17.
32
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henkilöstöjärjestöt ovat varsin yhteismitallisia sekä Oulun että valtakunnan tasolla ja
Oulun yliopiston kehitys on erottamaton osa kansallisen korkeakoulupolitiikan kehitystä,
voin varsin luontevasti vertailla näiden tasojen tapahtumia ja tapahtumien synnyttämiä
näkemyksiä toisiinsa. Oulun yliopiston tarkastelu syventää siten muiden tarkastelemieni
korkeakoulupolitiikan tasojen luomaa kokonaiskuvaa. Oulun ja valtakunnallisen
korkeakoulupolitiikan

kehityksen

liitän

osaksi

poliittista

päätöksentekoa

ja

valtakunnallisen julkishallinnon kehitystä.

Organisaatioiden toiminnassa yksilöiden käyttäytyminen on merkittävässä roolissa, ja
koska työni luonne on aatehistoriallinen, pyrin korostamaan eri areenoilla tapahtuneiden
ilmiöiden taustalla olevien yksilöiden toimintaa. Tutkimusaiheeni ajankohtaisuutta
korostaa se, että korkeakoululaitoksen37 ympärillä käydään edelleen varsin kiivasta
keskustelua

uuden,

Viimeaikaisten

vuonna

tapahtumien

2010

voimaan

myötä

astuneen,

myös

yliopistolain

edellisten

johdosta.

vuosikymmenien

korkeakoulupolitiikka on noussut uudelleen pinnalle: vuosien varrella tapahtunutta
kehitystä on kritisoitu, mutta toisaalta etsitty myös tukea menneen yliopistolaitoksen
arvoista ja toimintatavoista.
Aatehistorian luonnetta teoksessaan Aatehistorian mieli kartoittaneen Markku Hyrkkäsen
mukaan se, että tekstit ja lähteet on ymmärrettävä konteksteissaan, on sinänsä tärkeää,
mutta samalla on huomattava, että konteksti, joka tekstin määrää on tutkijan oma
päätelmä. Tulkinnan vapaus ja vastuu merkitsevät Hyrkkäselle sitä, että tutkija voi
tekstejä tulkitessaan käyttää hyväkseen mitä tahansa haluamaansa kontekstia ja joutuu
itse ratkaisemaan, mikä konteksti on hänen oman tutkimustehtävänsä kannalta
oleellinen.38 Edellä mainitun huomautuksen sekä työni luonteen johdosta olen pyrkinyt
pysymään varsin selkeästi rajatussa kontekstissa. Olen välttänyt liian yksityiskohtaista
käsittelyä politiikan ja etenkin puoluepolitiikan kohdalla. Samalla olen rajannut
kansainvälisellä kentällä tapahtuneen poliittisen, taloudellisen, julkishallinnollisen ja
korkeakoulupoliittisen kehityksen pitkälti työni ulkopuolelle. Vaikka nostan esille myös
ulkomaisia esimerkkejä, ei tarkoituksenani ole ollut varsinaisen kansainvälisen
vertailuasetelman luominen. On kuitenkin syytä huomata, että vaikka en kansainvälisessä
tarkastelussa mene juuri pintaa syvemmälle, ovat kansallisen yhteiskunta- ja
37

Korkeakouluilla tarkoitan työssäni yliopistoja ja tiedekorkeakouluja, en ammattikorkeakouluja,
joiden tarkastelun olen rajannut kokonaan työni ulkopuolelle. Lisäksi kielellisestä sulavuudesta
johtuen käytän korkeakoululaitosta ja yliopistolaitosta synonyymeina toisilleen. Yliopisto tarkoittaa
siten tässä työssä myös kansallisia tiedekorkeakouluja.
38
Hyrkkänen 2002, 19, 200.
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korkeakoulupolitiikan globaalit vaikutteet läsnä läpi työni. Lisäksi johtuen siitä, että
tutkimukseni kohde on hallinnollinen valta yliopistossa, olen rajannut tieteellisen
vallankäytön suurelta osin työni ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että paljon siitä yliopiston
sisällä harjoitettavasta vallasta, jota etenkin professorit ja muu opetus- ja
tutkimushenkilökunta omaavat, jää tarkasteluni ulkopuolelle.
Lähestyn aihetta sekä aate- että oppihistoriallisesta näkökulmasta. Koska yliopisto ja
etenkin siellä harjoitettava hallinnollinen valta näyttäytyy erilaisena sen eri osapuolille,
kohdistan aatehistoriallisella tavalla huomioni siihen, kuinka yliopistoyhteisön eri
osapuolet ovat hallinnon kehityksen käsittäneet, kokeneet ja nähneet.39 Aatehistoriallisen
näkökulman ohella työni on luettavissa tieteenhistorian alaisuuteen kuuluvaksi, sillä
tutkimukseni aihepiiri käsittelee tiedeinstituutiota ja sitä, miten se nivoutuu osaksi
yhteiskuntaa, kulttuuria ja aatteita. Koska työni on osaltaan yhteiskunnallisten ilmiöiden
aikalaisanalyysi, oman haasteensa tuo se tosiasia, että olen itse havainnoitsijana ja
opiskelijana osa tarkastelemaani ilmiötä. Olemalla itse osa yliopistoyhteisöä, minulla ei
voi olla tutkimuskohteeseeni puolueettoman objektiivista suhdetta. Toisaalta tämän
vuoksi minulla on myös henkilökohtaista tietoa ja kokemusta tutkimuskohteestani. Pyrin
ratkaisemaan edellä mainitun ongelman tuomalla omat lähtökohtani selvästi esille, jolloin
lukijalla on mahdollisuus sijoittaa ne omiin viitekehyksiinsä.40
Hallintoon läheisesti liittyvän vallan peruskysymyksenä on usein pidetty sitä, kuka tekee
päätöksiä. Oman työni luonteen kannalta on yhtä tärkeää tietää kuka on valmistellut ja
suunnitellut päätöksiä ja kuka on muilla tavoin voinut vaikuttaa päätöksentekoon.
Tällöin olen varsinaisten hallintoelinten kehityksen ohella selvittänyt miten ideologiset
virtaukset, aatteelliset muutokset, talouselämän suunnanmuutokset sekä politiikka ovat
vaikuttaneet

tapahtuneeseen

korkeakoululaitoksen

kehitykseen.

Tässä

työssä

yliopistopolitiikaksi voidaan ymmärtää kaikki ne toimenpiteet ja pyrkimykset, joilla valtio
ja yhteiskunnan eri tahot vaikuttavat tai yrittävät vaikuttaa yliopistolaitoksen
suuntaamiseen, rakenteisiin, prosesseihin ja tuotoksiin.41
Käytän termiä hallinto työssäni varsin laajassa merkityksessä. Kontekstista riippuen
tarkoitan sillä yhtäältä valtion julkisen vallan käyttöä, yliopistotasolla päättävien ja
toimeenpanevien elinten tai henkilöiden toimintaa eli päätöksentekojärjestelmää tai
39

Hyrkkänen 2002, 13.
Ks. Välimaa 1997, 3.
41
Ks. Vanttaja 2010, 21.
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synonyymia hallinnon lähikäsitteisiin lukeutuville organisoinnille ja johtamiselle.
Yliopiston hallinnon kehityksellä viittaan kuitenkin pääasiassa yliopiston hallintoelinten
välisiin voimasuhteisiin ja niiden muutoksiin sekä johtamisjärjestelmien muutoksiin.
Tutkimukseni kattaa vuodet 1986–2013. Tätä rajausta käsittelen päälukujen osalta
kronologisesti. En kuitenkaan noudata aikarajausta säntillisesti: paikoitellen pistäydyn
sen ulkopuolella, jotta saan mukaan hallintoelimiin ja korkeakoulupoliittista valtaa
käyttäviin osapuoliin liittyvää kontekstia. Yliopistolaitoksen prosessinomaisen kehityksen
ohella

käsittelen

aihetta

kolmen

yliopistolain

ympärillä.

Vuoden

1986

korkeakoululaitoksen kehittämislaki toi liike-elämän opit ensimmäistä kertaa yliopistoja
koskevaan lainsäädäntöön. Vuoden 1997 yliopistolaki juurrutti näitä oppeja käytäntöön
ja kokosi korkeakoulukohtaiset lait yhdeksi yleisen tason yliopistolaiksi. Vuoden 2009
yliopistolaki voidaan nähdä 1980-luvulta alkaneen kehityksen tämän hetkisenä
huipentumana, jossa yliopistot ja korkeakoulut saivat oikeushenkilön aseman ja entistä
yritysmäisemmän olomuodon. Tutkimukseni ylettyy siten nykyhetkeen ja on omalta
osaltaan aikalaisanalyysi.
Huomion keskittäminen lakeihin on mielestäni perusteltua, sillä ne ovat paaluttaneet
osaltaan korkeakoulupolitiikan kehitystä ja määritelleet normatiivisesti sen toimintaa.
Lisäksi yliopistomaailman eri osapuolet ovat vaikuttaneet lakien valmisteluun ja ottaneet
kantaa syntyneiden ratkaisujen vaikutuksiin yliopistolaitoksen ja oman eturyhmänsä
kannalta. Tätä kokonaisuutta lähestyn pääasiassa deskriptiivisesti. Läpi työni kysyn:
Miten

suomalainen

korkeakoulupolitiikka

ja

kotimaisten

yliopistojen

päätöksentekojärjestelmä ovat kehittyneet viimeisten vuosikymmenten aikana ja miksi?
Kuinka yliopistoyhteisön eri etu- ja ammattiryhmät ovat kokeneet tapahtuvan kehityksen
ja onko osapuolten välillä ollut näkökulmaeroja, mistä ne ovat johtuneet? Kuinka
tapahtuneet muutokset ovat näkyneet Oulun yliopistossa, sen hallinnossa ja
yliopistoyhteisön näkemyksissä?

Tutkimustilanne
Valtakunnan tasolla korkeakoulupoliittista tutkimusta on tehty runsaasti. Valtion ja
opetusministeriön virkamiesten sekä yksittäisten tutkijoiden ohella tutkimusta ovat
tuottaneet

etenkin

koulutussosiologian

Turun

yliopiston

tutkimuskeskus,

kasvatustieteellinen

Jyväskylän

yliopiston

tiedekunta

ja

kasvatustieteiden
13

tutkimuslaitos

ja

koulutuksen

tutkimuslaitos,

Tampereen

yliopiston

johtamiskorkeakoulu, Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos sekä Suomen
kasvatustieteellinen seura. Tutkimusta on tehty kokonaisuudessaan niin kattavasti, että
oman työni kannalta mikään yksittäinen teos ei ole noussut merkitykseltään muiden
yläpuolelle. Vaikka koulutuspoliittisten tutkimusten pääasiallinen polttopiste on harvoin
ollut hallinnollisessa, saati aatteellisessa tarkastelussa, löytyy työni kannalta oleellista
tutkimuskirjallisuutta runsaasti läpi työni aikarajauksen. Historiantutkijoiden panos
korkeakoulututkimuksessa on näkynyt pääasiassa korkeakouluhistorioina.42
Myös Oulun yliopistoa koskevaa tutkimusta löytyy entuudestaan. Yliopiston vaiheita on
kartoittanut etenkin Matti Salo väitöskirjassaan Pohjoinen Alma Mater. Oulun yliopisto osana
korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000. Salo on kirjoittanut myös
yhdessä Matti Lackmanin kanssa teoksen Oulun yliopiston historia 1958–1993. Oulun
yliopiston historiaa käsittelevät myös Liisa ja Kyösti Julku teoksessaan Oulun yliopiston
perustamisen historia sekä Olavi Jakkula teoksessaan Oulun yliopiston 25 ensimmäistä vuotta.
Matti Salon töitä lukuun ottamatta edellä mainitut teokset eivät pureudu juuri lainkaan
yliopiston hallinnolliseen kehitykseen, eivätkä tuo esille yliopistoyhteisön näkökulmia
tapahtuneeseen kehitykseen. Lisäksi Oulun yliopistoa koskevien tutkimusten aikajänne
päättyy oman työni rajauksen alkupuolelle, tarkemmin ottaen 90-luvun loppupuolelle,
jonka jälkeen Oulun yliopiston hallinnon kehitykseen liittyvää historiallista tutkimusta ei
ole tehty.

Lähteet ja menetelmät
Tutkimukseni lähteet jakautuvat neljään ryhmään: Ensimmäisen lähderyhmän
muodostavat valtakunnallista korkeakoululaitoksen suunnittelua koskevat asiakirjat ja
julkaisut.
työni

Hallitusohjelmien ja korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelmien ohella

kannalta

oleellisia

lähteitä

ovat

opetusministeriön

sekä

tutkimus-

ja

innovaationeuvoston (entinen tiede- ja teknologianeuvosto) julkaisut. Tällöin olennaisia
lähteitä ovat etenkin korkeakoululaitoksen kehitykseen liittyvät lait, asetukset, säädökset,
mietinnöt, muistiot, pöytäkirjat ja päätökset.

42

Salo 2003, 45.
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Toisen lähderyhmän muodostavat yliopistoyhteisön eri osapuolten julkaisemat
ammattijärjestölehdet ja muut vastaavanlaiset painetut ja painamattomat asiakirjat ja
kannanotot. Näiden lähteiden tarkoitus on välittää yliopiston eri vaikuttajatahojen
(rehtorit, hallintohenkilökunta, professorit, opetus- ja tutkimushenkilökunta ja
opiskelijat) kannat tapahtuneeseen kehitykseen. Työni luonteesta johtuen olen rajannut
lähteet selkeästi eri akateemisia vaikuttajatahoja edustaviin jäsenlehtiin ja julkaisuihin,
mikä tarkoittaa, että esimerkiksi valtakunnallisessa lehdistössä olleita kannanottoja en ole
ottanut työssäni huomioon. Lisäksi on syytä tuoda esille, että lähdemateriaalin osalta
olen ottanut työssäni huomioon vain yliopistojen hallintoon, päätöksentekoon ja
valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin liittyvät kannanotot, en muuta. Tämä
sulkee työni ulkopuolelle paljon opetukseen ja tutkimukseen, palkkaukseen ja ylipäätään
tieteeseen liittyviä kannanottoja, jotka voisi yhtälailla luokitella korkeakoulupolitiikan
alaan kuuluviksi. Yliopistoyhteisön osapuolten kohdalla olen keskittynyt valtakunnan
tasolla

Suomen

yliopistojen

rehtorien

neuvostoon,

Professoriliittoon,

Yliopistolehtoreiden liittoon, Tieteentekijöiden liittoon sekä Suomen ylioppilaskuntien
liittoon. Korkeakoulupolitiikan kentällä olisi ollut paljon muitakin toimijoita, mutta
ajatellen työni jo lähtökohtaisesti varsin laajaa lähdepohjaa, ei niiden tarkastelu ollut tässä
yhteydessä mahdollista.
Kolmannen lähderyhmän muodostavat Oulun yliopiston piirissä syntyneet tai siihen
olennaisesti liittyvät lähteet. Tutkimukseni kannalta näistä tärkeimpiä ovat yliopiston
hallintoelinten

pöytäkirjat,

toimintasuunnitelmat,

toiminta-

yliopiston

hallinto

ja

vuosikertomukset,

koskevat

43

säädökset ,

talous-

ja

yliopiston

ja

opetusministeriön välinen kirjeenvaihto ja tulossopimukset, eri ammatti- ja eturyhmien
kannanotot ja julkaisut sekä yliopiston sisäiset lehdet. Oulun yliopiston lähteistö kertoo
osaltaan kuinka valtakunnallinen kehitys heijastui Oulun yliopistoon, sen hallintoon ja
yliopistossa toimineiden ihmisten näkemyksiin yliopiston kehityssuunnasta.
Neljännen

lähderyhmän

muodostavat

tekemäni

haastattelut.

Olen

pyrkinyt

haastattelemaan toimijoita läpi korkeakoulukentän, jolloin yksittäisiltä henkilöiltä
saamani tieto on ollut mahdollista sijoittaa osaksi kokonaisuutta, jossa jokaisen
osapuolen näkökulma tulee kuulluksi. Haastatteluihin liittyen koen kuitenkin
tarpeelliseksi todeta, että olen omalta osaltani nimennyt haastateltavat eri instituutioiden
ja eturyhmien edustajiksi. Tämän tiedostaen olen pyrkinyt tuomaan näkemykset esille
43

Säädöksillä tarkoitan tässä yhteydessä yliopiston omien hallintoelinten laatimia perus- ja
johtosääntöjä.
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selkeästi personalisoidussa muodossa tilanteissa, joissa haastateltavien näkökulmat asiaan
ovat keskenään erisuuntaisia. Haastatteluista tehdyt tulkinnat ja niiden ympärille luotu
konteksti on täysin tutkijan omaa.
Tutkimusmenetelmäni

on

lähteiden,

tutkimuskirjallisuuden

sekä

haastattelujen

systemaattinen analysointi, erittely ja vertailu. Lähestyn tutkimuskohdettani historialliskriittisesti44,

tehden

sekä

aineistolähtöistä

että

teorialähtöistä

analyysia.

Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä olen eritellyt lähdeaineistosta hallintoa ja
korkeakoulupolitiikkaa koskevat näkökulmat ja kannanotot. Niiden avulla rakennan
tutkimustehtäväni määrittelemän kuvan tapahtumista ja niiden syy-seuraussuhteista.
Käyttämäni aineiston on tarkoitus nivoutua osaksi teoriaa. Teorialähtöisen analyysin
kohteeksi olen valinnut tutkimaani ilmiöön olennaisesti liittyvät uusliberalismin, uuden
julkisjohtamisen sekä managerialistisen johtamisen käsitteet. Asetan käsittelyluvuissa
esille nousevan korkeakoulupoliittisen kehityksen ja yliopistohallinnon muutokset niiden
luomaan kehykseen.45
Vertailun avulla pyrin muodostamaan kuvan siitä, miten eri osapuolet ovat muutoksen
kokeneet ja mistä eroavaisuudet ovat johtuneet. Tuomalla tutkimuksessani esille eri
osapuolten näkökulmia ja vahvasti poliittisessa ympäristössä syntyneitä asiakirjoja, on
lähdekritiikki oleellinen osa päättelyprosessiani. Sekä analyysin että vertailun avulla pyrin
sijoittamaan Oulun yliopiston hallinnon kehityksen valtakunnalliseen kontekstiinsa ja
ymmärtämään

paremmin

Oulussa

ja

valtakunnan

tasolla

tapahtuneita

korkeakoulupoliittisia muutoksia.

44

Historiallis-kriittisellä lähestymistavalla tarkoitan tämän työn yhteydessä historian tutkimukselle
lakkaamatta läsnä olevaa lähdekritiikkiä sekä primäärilähteistä, tutkimuskirjallisuudesta ja omasta
pohdinnasta syntyvää tiedon analysointia.
45
Ks. Tuomi–Sarajärvi 2009, 117, 166.
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1. MARKKINAOHJAUTUVUUS SAAPUU YLIOPISTOON

1.1 Korkeakoulupolitiikan osapuolet ja ominaispiirteet
Ennen siirtymistä varsinaiseen korkeakoululaitoksen kehityksen tarkasteluun, on syytä
käydä erikseen läpi tärkeimmät valtakunnalliseen korkeakoulupolitiikkaan ja yliopistojen
toimintaan

vaikuttavat

tahot

sekä

yliopistojen

toimintaympäristöön

liittyvät

ominaispiirteet.
Korkeakoulujen toimintakenttää ja sen eri intressitahoja voidaan tietysti esitellä monella
tavalla, mutta kun jätetään markkinoiden tarkastelu pois, on yliopistot Burton Clarkin
klassisista teoksista46 lähtien tulkittu yleensä kahdesta suunnasta ohjautuviksi
organisaatioiksi.47 Yhdessä suunnassa on valtio, joka toiminnallaan ohjaa autonomisia
yliopistoja
tieteenalojen

haluamansa

korkeakoulupolitiikan

kehityssuunta,

jonka

raiteille.

yhteiskunnallisia

Toisessa
toimijoita

suunnassa
ovat

on

etenkin

tieteenalajärjestöt. Yliopisto ja korkeakoulukenttä voidaan siten jakaa instituutio- ja
tieteenalaulottuvuuteen.48 Institutionaalinen ulottuvuus voidaan nähdä vertikaalisena
hierarkiana, joka käsittää hallinnon eri tasot valtion keskushallinnosta aina yksittäisen
yliopiston oppituoliin, eli professuuriin. Tieteenalaulottuvuus voidaan mieltää
horisontaaliseksi ulottuvuudeksi, jonka sisällä tapahtuu institutionaalista hierarkiaa
rikkovaa hallinnollista ohjausta. Sen toiminta on usein myös instituutioulottuvuuteen
nähden varsin autonomista.49
Suomen valtiosäännön mukaan korkein päätösvalta koulutusta koskevissa asioissa
kuuluu poliittisille päätöksentekoelimille: eduskunnalle ja hallitukselle. Ne suuntaavat
normatiivisella päätöksenteollaan ja muilla tahdonilmauksillaan koulutuksen ja
koulutusjärjestelmän suuntaa ja kehitystä. Eduskunnan ja valtioneuvoston roolia
määrittäessä on hyvä ymmärtää, että niiden tekemiä korkeakoulupoliittisia ratkaisuja ovat
ohjanneet taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset tekijät sekä niiden mukaiset
käsitykset korkeakoululaitoksen merkityksestä.50
Osmo Lampinen katsoo teoksessaan Suomen koulutusjärjestelmän kehitys, että vaikka
eduskunta käsittelee periaatteessa tärkeimmät koulutusta koskevat ratkaisut, ei
46
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kuitenkaan ole varmaa, että tärkeimmät ratkaisut kulkeutuisivat aina eduskunnan
käsittelyyn.51 Teoksessaan Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle Reijo Raivola ja Liekki
Lehtisalo toteavat, että tähän on lähinnä kaksi syytä. Kun hallitus valmistelee lait, joutuu
eduskunta käytännössä käsittelemään esitykset pitkälti annettuina, mikä rajaa
eduskunnan itsenäistä toimialuetta. Toisekseen koulutuspolitiikan alueella tapahtuu
paljon sellaista kehitystyötä ja toimintaa, jota ei pueta lain muotoon ja joka ei siten yllä
eduskunnan muodolliseen päätösvaltaan.52
Hallitusohjelman ohella valtioneuvosto ohjaa korkeakoulupolitiikkaa hyväksymällä joka
neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman. Suunnitelma
määrittelee lähivuosien koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset.53 Valtiollista ohjausta
Clarkin (1983) malliin sovitettuna toimeenpanee eduskunnan ja valtioneuvoston lisäksi
ministeriöt – etenkin opetusministeriö sekä valtiovarainministeriö. Strategia-ajattelua
yliopiston johtamisessa tutkineen Pertti Malkin mukaan edellä mainituissa ministeriöissä
tehdään usein merkittävät korkeakoulupoliittiset suunnitelmat sekä päätökset ja ne
näyttelevät suurta roolia myös yksittäisten yliopistojen, tiedekuntien, laitosten ja
tutkijoiden strategioiden laadinnassa.54 Suomessa opetusministeriö ohjaa yliopistoja –
jotka ovat ainakin toistaiseksi valtion omistamia laitoksia - ministeriön ja yliopistojen
välisillä tulossopimuksilla. Tämä tarkoittaa, että yliopistot ja ministeriö käyvät
sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja
määrälliset tavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat.55 Neuvotteluiden taustalla on
valtioneuvostossa

päätettävä

budjettikehys,

josta

opetusministeriö

päättää

yliopistobudjetin osuuden ja sen keskinäiset suhteet.56
Kun opetusministeriö toteuttaa valtioneuvoston korkeakouluille asettamia tavoitteita ja
ohjaa

korkeakoululaitosta

niiden

mukaisesti,

muuttuvat

poliittiset

tavoitteet

hallinnolliseksi ohjaukseksi. Perinteinen hallinnollinen ohjaus rinnasti korkeakoulun
virastoon, jonka ohjaaminen tapahtui byrokraattisen mallin mukaisesti toimintaa
säätelevillä normeilla ja resurssien kohdentamisella. 1980-luvun lopulta alkaen
korkeakoululaitoksen ohjausjärjestelmässä on siirrytty tulosohjauksen suuntaan.57
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Raivola ja Lehtisalo tuovat esille, että vaikka hallituksen viralliset päätökset tehdään
kollegiaalisesti toimivissa yleisistunnoissa, asiat valmistellaan ministeriön ohella
ministerivaliokunnissa,

jotka

ovat

tosiasiassa

kehittyneet

valtioneuvoston

suunnitteluelimiksi. Ministeriö työskentelee hallinnonalansa johtavana, kehittävänä ja
päätöksiä tekevänä viranomaisena sekä omana organisaatioyksikkönään. Suomessa
opetusministeriön hallinnonalalle on 1960-luvulta lähtien pyritty keskittämään
koulutuksen ohjailu lähes kokonaisuudessaan.58 Tampereen yliopiston rehtorina vuosina
1998–2004 ja kanslerina vuosina 2004–2009 toiminut Jorma Sipilä

huomauttaa

kuitenkin, että opetusministeriö ei ole ainoastaan vallankäyttäjä, vaan myös vallankäytön
kohde. Valtiovarainministeriöllä on oma intressinsä tuottavuuteen ja kontrolliin,
oikeuslaitoksella omat vaatimuksensa ja valtioneuvostolla joukko päämääriä, joita sen
tulee edistää äänestäjiä miellyttääkseen. Opetusministeriö joutuu täten yliopistojen lailla
mukautumaan parhaansa mukaan ympäristönsä vaatimuksiin. Monet opetusministeriöön
vaikuttavista asioista ovat lisäksi lähtöisin kansainväliseltä kentältä ja etenkin Euroopan
unionista, vaikka sillä ei olekaan muodollista toimivaltaa Suomen korkeakouluasioissa.59
Opetusministeriö korostaa kotisivullaan, että yliopistojen päätöksentekojärjestelmä on
hyvin itsenäinen, sillä niiden toiminta perustuu yliopistojen itsehallinnolle ja tieteen
vapaudelle. Yliopistot päättävät itse sisäisestä hallinnostaan yliopistolain mukaisesti. 60
Tosin esimerkiksi Jorma Sipilä on todennut, että itsenäisestä päätöksentekojärjestelmästä
huolimatta opetusministeriössä asetetaan yliopistoja koskevat suuret toimintalinjat.
Yliopistojen tehtäväksi jää mittasuhteiltaan pienempien päätösten tekeminen. Sipilän
mukaan opetusministeriön ote yliopistoissa ei tosin merkitse sillä tavalla kovaa
vallankäyttöä kuin mitä omistajavalta on usein yritysmaailmassa. Opetusministeriö
keskittyy ohjaamaan yliopistoa laskentamallilla, joka pakottaa yliopiston keskittymään
omaan toimintaansa neuvottelupöydissä taistelemisen sijaan.61 Oulun yliopiston rehtori
Lauri Lajunen katsoo, että tulosneuvotteluprosessin luonteesta huolimatta rehtorilla on
vaikutusvaltaa

ministeriöön,

mutta

esitykset

tulee

voida

perustella

erityisellä

yhteiskunnallisella tarpeella. Lainsäädännöllisissä epäkohdissa ministeriön virkamiehet
kuuntelevat rehtoreita Lajusen mukaan herkällä korvalla, mutta muutosten läpivienti
edellyttää myös poliittisen tason hyväksyntää, mikä on usein erittäin haastavaa.62
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Rinne ja muut tuovat teoksessaan Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa esille,
että perinteiset hallinnon ohjausmekanismit eivät ole toimineet hyvin yliopistoorganisaatiossa, sillä sen toiminta perustuu byrokratiasta poikkeavalle auktoriteetille.
Yliopiston toimintaan kuuluu, että organisaation ydintä suojataan ulkoa tulevia
vaatimuksia vastaan. Tämä on tarkoittanut Rinteen ja kumppaneiden mukaan
esimerkiksi sitä, että yliopistot ovat kyllä laatineet ministeriön ohjauksen edellyttämiä
dokumentteja, mutta käytännön toimintaa ei ole aina muutettu ohjauksen edellyttämään
suuntaan.63
Keskushallinnon intressitahoja esiteltäessä on syytä nostaa esille myös Tutkimus- ja
innovaationeuvosto, joka on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin.
Neuvosto käsittelee keskeisiä tieteeseen ja teknologiaan liittyviä kysymyksiä, niiden
suuntaamista ja yhteensovittamista sekä valmistelee niitä koskevia suunnitelmia ja
ehdotuksia. Tutkimus- ja innovaationeuvosto seuraa vuosina 1987–2008 toiminutta
tiede- ja teknologianeuvostoa.64
Toinen korkeakoulupolitiikkaan vaikuttava neuvosto on vanhan Korkeakouluneuvoston
tilalle vuonna 1996 perustettu Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA).65 Se on oman
määritelmänsä mukaan riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävä on avustaa
korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa.
Arviointineuvosto

toimii

opetusministeriön

yhteydessä.

Sen

neljän

vuoden

toimikaudeksi kerrallaan nimetyt jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja,
opiskelijoita ja työelämää.66 Pitkäaikaisen kansanedustajan ja pääministeri Esko Ahon
hallituksen kulttuuri- ja tiedeministerin Tytti Isohookana-Asunmaan mukaan tutkimusja innovaationeuvosto ja korkeakoulujen arviointineuvosto kyllä vaikuttavat Suomen
korkeakoulupoliittisiin linjauksiin, mutta niiden varsinainen painoarvo ei ole tänä
päivänä kovinkaan merkittävä.67 Toisaalta Eila Rekilä tuo esille väitöskirjassaan Kenen
yliopisto? Tutkimus yliopistojen valtionohjauksesta, markkinaohjautuvuudesta ja itseohjautuvuudesta
suomalaisessa yliopistojärjestelmässä, että tutkimus- ja innovaationeuvoston puheenjohtajana
toimii pääministeri ja koska sen yhteydet poliittisiin päättäjiin ovat siten suorat, on
neuvoston kannanotoilla merkittävä vaikutus yliopistojen toiminnanohjaukseen.68
Opetus- ja kulttuuriministeriön (opetusministeriö vuoteen 2010 saakka) nykyisen
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kansliapäällikön Anita Lehikoisen69 mukaan tutkimus- ja innovaationeuvosto ja sen
edeltäjät ovat olleet tärkeitä korkeakoulupolitiikan yhteisten linjoja määrittelijöitä
ajoittain hyvinkin erilaisten hallituskoalitioiden välillä.70
Korkeakoulupoliittisten toimielinten listaan tulee neuvostojen ohella lisätä vielä erilaiset
asioita valmistelevat komiteat, toimikunnat, työryhmät ja selvitysmiehet. Niillä on oma
vaikutuksensa korkeakoulupolitiikan päätöstentekijöiden vallan vähenemiseen. Lehtisalo
ja Raivola tuovat esille, että ennen 1980-lukua korkeakoululaitoksen suunnittelussa
käytettiin laajalti komitealaitosta, jossa poliittinen, yhteiskunnallinen ja tieteellinen
asiantuntemus saatiin kootuksi yhteen asian valmisteluvaiheessa. Komitealaitos ei
kuitenkaan ollut riittävän tiiviisti kytköksissä varsinaiseen päätöksentekoon ja
lainsäädäntöön, minkä vuoksi komitean pitkä työ saattoi jäädä opetusministeriössä
virkamiehen mappiin. 80-luvulla kehitys vei enemmän työryhmiin, jotka koostuivat
hallinnon virkamiehistä ja hallinnon ulkopuolisista, useimmiten etujärjestöjen edustajista.
Työryhmiä käytettiin etenkin korkeakoululaitoksen suunnittelussa ja näissä ryhmissä oli
usein virkamiesten ohella mukana myös korkeakoulujen edustajia.71
Komitealaitoksen ja laajatahoisten toimielinten heikentymisen voidaan nähdä Lehtisalon
ja Raivolan mukaan heikentävän myös koulutuspoliittista demokratiaa. Kun komiteat ja
toimikunnat on yhä useammin korvattu työ-, projekti- ja muilla ryhmillä, on
korkeakoulupoliittista valtaa siirtynyt asiantuntijoille eli lähinnä virkamiehille. Tällöin
ongelmalliseksi nousee etenkin se, missä määrin hallinto on viime vuosikymmeninä
virkamiesvalintojen tietä puoluepolitisoitunut ja kuinka tämä on mahdollista näyttää
toteen.72 Oman lisänsä tuovat myös 90-luvun loppupuolelta lähtien lisääntynyt
selvitysmiesten ja konsulttien käyttö ratkaistaessa korkeakoulupoliittisia kysymyksiä.73
Anita Lehikoisen mukaan valtion hallinnon tasolla olisi aiheellista käydä keskustelua
siitä, onko asioiden tehokkaalle valmistelulla annettu liikaa painoarvoa, jolloin
valmistelun aikana ei välttämättä ole mahdollistettu, että kaikki äänet tulivat parhaalla
mahdollisella tavalla kuuluville. Esimerkiksi selvitysmiesten käyttämistä ei tullut
Lehikoisen mukaan kuitenkaan yksiselitteisesti tuomita ja ajatella, että heidän
käyttämisensä olisi lähtökohtaisesti huonoa ja että he eivät huomioisi erilaisia
69
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näkökulmia. Lehikoinen katsoo, että konsulttien käyttö on ollut opetusministeriössä
varsin vähäistä.74
Suomalaisessa

koulutuspolitiikassa

ei

ole

helppoa

osoittaa,

missä

ja

miten

koulutuspoliittiset päätökset aina lainsäädäntöä myöten syntyvät ja muovautuvat.
Korkeimmat muodollisen koulutuspolitiikan käyttäjät ovat varsin suuressa määrin
riippuvaisia etujärjestöistä, markkinavoimista, mediasta ja virkamiehistä. Asiantuntijoiden
vaikutusvaltaa lisää se tosiasia, että pitemmällä aikajänteellä poliittinen päätöksentekijä
on enemmän kiinnostunut ajankohtaisten ongelmien ratkaisemisesta, ei tulevaisuuden
suurista kuvista. Näin on usein myös koulutuspoliittisessa päätöksenteossa.75 Vallan
keskipisteen etsimistä olennaisempaa onkin ymmärtää, että poliittinen ja tässä
tapauksessa korkeakoulupoliittinen päätöksenteko on hallinnontasosta riippumatta
poliittista.
Yliopistotasolla hallinnollinen päätöksenteko ja vallankäyttö ovat ehkä valtiontasoa
helpommin osoitettavissa. Yliopistolaitoksessa institutionaalinen ohjaus jäsentyy
tavallisesti moniportaiseksi organisaatioksi, jonka johdossa ovat yliopiston rehtori ja
hallitus. Yliopiston keskushallinnosta vertikaalinen valta jatkaa matkaansa tiedekuntiin,
laitoksiin,

oppiaineisiin

ja

lopulta

opettajiin

ja

tutkijoihin.76

Korkeakoulujen

päätöksenteko on organisoitu kolmiportaiseen ja usein myös koostumukseltaan
kolmikantaiseen malliin: hallitus, tiedekunnat ja laitokset.77 On kuitenkin syytä huomata,
että yliopistojen toimintatavat ovat usein muodostuneet vastauksena erilaisiin
yliopistolaitoksen ja yhteiskunnan muutoksiin. Yliopistoille on siten tyypillistä, että eri
aikojen toimintatavat muovautuvat hallinnollisiksi käytänteiksi ja muuttuvat vähitellen
myös päätöksenteon ja henkilökunnan rakenteiksi. Yliopistoille on normaalia, että
uusien käytänteiden tullessa yliopistoon, entiset käytänteet jatkuvat niiden rinnalla.78
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa professorina työskentelevän Seppo
Höltän mukaan yliopistoissa työskentelevän opettajan tai tutkijan ensisijainen viiteryhmä
on hänen oman tieteenalansa kansallinen ja kansainvälinen yhteisö, eikä niinkään hänen
fyysinen työyhteisönsä – yliopisto. Tällä viiteryhmällä tarkoitetaan yliopistojärjestelmän
tieteenalaulottuvuutta.79 Pertti Malkin mukaan tieteenaloilta tulevat arvot näkyvät myös
laitoksen sisäisessä johtamisessa ja päätöksenteossa. Myös kansainväliset esimerkit
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osoittavat,

että

tieteenalat

ohjaavat

varsin

voimakkaasti

akateemista

työtä.

Tieteenalaulottuvuus rikkoo vertikaalisessa suunnassa tapahtuvaa johtamista, sillä
akateemisen

vapauden

normit

ja

yliopistoissa

vahvana

elävä

kollegiaalinen

päätöksentekotapa ylittävät usein muodolliset organisaatiorajat. Vaikka yliopistojen ja
valtion sekä ympäristön muutokset kanavoituvat akateemiseen työhön korostetusti
yliopiston instituuttiulottuvuutta pitkin, reagoivat yliopiston laitokset muutoksiin usein
kullekin tieteenalalle ominaisella tavalla.80
Jussi Välimaan tuo teoksessa Korkeakoulutus kolmiossa. Näkökulmia korkeakoululaitoksen
muutoksiin esille, että akateemisella kentällä toimii myös useita professionaalisia
koordinaatioelimiä. Näitä ovat erilaiset akateemiset painostusryhmät, jotka ajavat
tiettyjen ryhmien etuja (esimerkiksi Suomen rehtorien neuvosto, nykyään Suomen
yliopistot UNIFI ry) sekä akateemiset ammattijärjestöt (esimerkiksi Tieteentekijöiden
liitto), jotka neuvottelevat ja sopivat sekä kansallisella että paikallisella tasolla jäsentensä
eduista. Vaikka niiden toiminta on vähemmän näkyvää kuin valtiollinen koordinaatio, on
se yhtäältä vaikuttavaa ja voimakasta.81 Yliopiston hallinnon luonteesta voidaan siten
Jarmo Kiurun artikkelia Yliopistoyhteisön itsehallinto lainaten todeta:
Yliopisto on leimallisesti jäsentensä muodostama yhteisö, josta voidaan puhua myös
kollegiaalisena järjestelmänä. Kollegiaalisuudella ei yliopiston yhteydessä tarkoiteta
pelkästään monijäsenistä toimielintä vaan laajempaa hallinnon järjestämistapaa, mikä
itsehallinnon käsitteeseen yhdistettynä merkitsee ylhäältä tai ulkopuolelta johdetun
järjestelmän vastakohtaa. Yhteisön jäsenet ovat sen toimintaa kantava voima sen
sijaan, että he olisivat ainoastaan ylhäältä tai ulkopuolelta tulevan ohjauksen
kohteena.82
Yliopistoissa toteutettava korkeakoulupolitiikka muuttuu valtakunnan tason tapaan
monimutkaisemmaksi sen myötä, että korkeakouluissa toimivien etu- ja ammattiryhmien
näkemykset koulutuspolitiikasta ovat usein ristikkäisiä. Akateemiselle yhteisölle on
tyypillistä, että toimintatavat, tavoitteet, arvot ja normit ovat monitahoisia, ristiriitaisia ja
toisilleen siten vastakkaisiakin. Eri etu- ja ammattijärjestöillä on parhaillaan mahdollisuus
vaikuttaa säädösten ja päätösten muotoiluun sekä yliopiston että valtion tasolla. Ainakin
lähtökohtaisesti etujärjestöt saavat lausua kantansa myös keskeisimmissä valmisteilla
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olevista korkeakoulupoliittisista uudistuksista.83 Yliopistojen hallinnollinen johto sekä
ammattijärjestöt omaavat usein myös suorat yhteydet poliitikkoihin, joiden kautta
yhteisiä tavoitteita pyritään ajamaan eteenpäin.84 Omalta osaltaan koulutuspolitiikkaa
muovaavat myös tutkijat kannanotoillaan ja seurantatutkimuksillaan.85 Valtion
keskushallinnon ohella yliopiston keskushallinto joutuu usein etsimään tasapainoa
ammattikuntaisen ja institutionaalisen ohjauksen välillä.

***
Valtakunnallinen korkeakoulupolitiikka voidaan nähdä moniulotteisena kokonaisuutena,
joka

koostuu

poliittisesta

ohjauksesta,

eri

hallinnon

tasoilla

toimivasta

korkeakoulupolitiikan suunnittelu- ja virkamieskoneistosta, ammatti- ja eturyhmistä sekä
yksilötason asiantuntijoista ja toimijoista, jotka yhdessä luovat suuren määrän yliopiston
toimintaympäristöä määritteleviä lakeja, asetuksia, normeja, sopimuksia, ohjeita,
johtosääntöjä, suunnitelmia ja suosituksia. Yliopistoissa tapahtuvalle hallinnolliselle
toiminnalle on ominaista myös eri tieteenaloilta ja ammattiryhmiltä alhaalta ylöspäin
rakentuvat toimintamallit ja näkemykset, jotka ovat usein myös arvoperustoiltaan
erilaisia.

Osaltaan

yliopiston

hallintoa

muokkaavat

niin

ikään

yliopiston

instituutioulottuvuutta edustavan keskushallinnon tahtotila ja kyky tehdä muutoksia,
kansallisen ja kansainvälisen korkeakoulupolitiikan painotukset sekä yhä kasvavissa
määrin elinkeinoelämän toiveet. Se mitkä osa-alueet näistä ovat yliopiston itsensä
kontrolloitavissa, vaihtelee näkökulmasta riippuen.

1.2 Valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan kehitys
Korkeakoulupolitiikan ideologinen murros
Suomen korkeakoulupolitiikassa siirryttiin 1980-luvun lopulla vanhan kehittämislain ja
vahvasti valtiojohtoisen suunnittelun ajasta uuden kehittämislain tulosvastuuaikaan.
Muutoksen myötä koulutuksen maantieteellisen hajauttamisen ja tasa-arvoisen tarjonnan
rinnalla alettiin korostaa korkeakoulujen toiminnan tuloksellisuutta ja tulosvastuuta.86
83

Kohtamäki 2012, 95; Lampinen 1998, 158–159; Rekilä 2006, 9.
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Tulosohjauksen välineinä toimivat tulossopimukset ja toimintamenobudjetointi.87
Muutoksen taustalla oli nähtävissä kansainvälisen julkishallinnon kehitys sekä OECD:n88
suositukset julkishallinnon tehostamisesta89 ja julkisen johtamisen edellytysten
parantamisesta. Säädöksien, normien ja yksityiskohtaisen budjettiohjauksen tilalle oli
asetettava

tulostavoitteet.90

Suunnanmuutos

kohti

globaalia,

uusliberalistista

korkeakoulupolitiikkaa oli täten alkanut.91
Suomessa tapahtunut kehitys seurasi pitkälti Länsi-Euroopan korkeakoulujärjestelmiä,
jotka olivat siirtyneet kohti uudentyyppisiä yritysmaailman oppeja soveltavaa ja
taloudellisen kasvun perustalle rakennettua korkeakoulupolitiikkaa.92 Tämän myötä
suomalaisilta korkeakouluilta alettiin edellyttää entistä suurempaa kilpailukykyä
tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuudessa paitsi kotimaassa myös Euroopan ja koko
maailmankin mittakaavassa. Korkeakoulukohtaisten hallintoasetusten muutoksilla
yritettiin säätää uuteen uskoon myös sisäisiä hallintojärjestelmiä tulosvastuullisuuden ja
kilpailukyvyn arvoja korostaen.93 Aikaisemmin korkeakoulupolitiikan rinnalla tärkeinä
politiikan alueina vaikuttaneet sosiaali- ja aluepolitiikka alkoivat täten väistyä tehden tilaa
1990-luvulla teknologiapolitiikalle ja myöhemmin innovaatio- ja talouspolitiikalle.94
Lopullisen sysäyksen markkinakeskeisen politiikan menestykselle antoi sosialismin
painoarvon selkeä heikkeneminen.95
Suomalaisen korkeakoulupolitiikan voi nähdä läpi historian kietoutuvan osaksi
yhteiskuntapolitiikan kokonaistavoitteita. Yhteiskuntapolitiikan tavoitteet alkoivat
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oppimistulosten vertailuja ja koulutusjärjestelmien arviointeja. (Kallo 2011, 101)
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Yhdysvalloista lähtöisin oleva nk. uuden julkisjohtamisen-oppi (New Public Management, NPM)
näkee julkisen hallinnon palvelujen tuottajaksi, jolle tulee asettaa vastaavanlaiset tuloksellisuus- ja
tehokkuuskriteerit kuin yksityisillä markkinoilla toimiville yrityksille. Suomeen oppia on levittänyt
ennen kaikkea OECD. NPM:n mukaisia hallinnon ja johtamisen piirteitä ovat mm. hallinnon
hajauttaminen, kilpailun korostaminen, yksityissektorin johtamismallien suosiminen, resurssien
säästäminen, tarkasti määriteltävät ja mitattavat suoritusstandardit sekä tulosohjaus. (Jauhiainen et
al 2011, 187)
90
Eskola 2002, 363; Lampinen 1998, 73.
91
Rinne et al. 2012, 51.
92
Salo 2003, 599; Kivirauma 2001, 76; Rinne et al. 2012, 45; Whitty 2011, 23–24.
93
Kivinen et al. 1993, 219.
94
Pekkola et al. 2012, 12; Salo 2003, 421–422.
95
Vanttaja 2010, 13.
88

25

kietoutua 1990-luvulla yhä enemmän kohti taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn
parantamista.96

Uusi korkeakoululaitoksen kehittämislaki
Poliittisella tasolla maailmalta suomalaiseen korkeakoulumaailmaan rantautuneet
yksityissektorin opit saivat lain voiman vuonna 1986, jolloin eduskunta hyväksyi uuden
korkeakoulujen

kehittämislain

vuosille

1987–1996.97 Opetusministeriön entisen

kansliapäällikön Jaakko Nummisen mukaan yliopistot hieman yllättäen myötäilivät
tuloksellisuusajattelua, vaikkakin pelkäsivät sen menetelmiä.98 Kivisen ja kumppaneiden
mukaan myötäilyyn vaikutti osaltaan tulosvastuun myötä korkeakouluille luvatut
lisämäärärahat.99
Lakia valmistelleen kehittämislakityöryhmän mietinnöstä käy ilmi, että yliopiston
tulevaisuutta pohdittaessa oli jouduttu ottamaan aiempaa laajemmin huomioon
yhteiskunnan väestö- ja elinkeinorakenteen sekä kulttuurin muutokset. Suomi oli
työryhmän mukaan siirtymässä suoralinjaisesta kehityksestä epävarman kehityksen
kauteen. Tavoitteeksi tuli asettaa korkeakouluverkko, joka kykeni koordinoimaan omaa
toimintaansa entistä tehokkaammin ja reagoimaan joustavasti ympäröivän yhteiskunnan
tarpeisiin. Tämä edellytti hallinnon rakenteisiin ja osallistumisjärjestelmiin kohdistuvaa
kehittämis- ja kokeilutoimintaa.100 Samalla kehittämislainsäädännöllä haluttiin turvata
korkeakoululaitoksen määrärahojen kasvu vähintään inflaation vauhdilla, joskaan tämä
tavoite ei laman aikana täysin toteutunut.101
Osmo Lampinen toteaa opetusministeriölle tekemässään raportissa Suomalaisen
korkeakoulutuksen uudistaminen; reformeja ja innovaatioita, että uudessa laissa painoi vahvana
myös valtiovarainministeriön kanta. Ministeriö oli kiinnittänyt huomiota lausunnossaan
korkeakoululaitoksen

kehittämistyöryhmän

mietinnöstä

(1984)

siihen,

ettei

korkeakoululaitos hyödyntänyt voimavarojaan läheskään niin tehokkaasti kuin oli
mahdollista. Muualla julkisessa toiminnassa korostettavat tehokkuus-, tuloksellisuus- ja
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vaikuttavuusperiaatteet

oli

asetettava

myös

korkeakoululaitoksen

kehittämisen

perusteiksi.102
Valtioneuvosto edellytti uuden lain myötä korkeakouluilta tavoitteellisen johtamisen
edellytysten parantamista, itsenäisempää päätöksentekoa, toiminnan tehostamista,
arviointijärjestelmän

käyttöönottoa

ja

toiminnan

tulosten

raportointia.103

Opetusministeriö teki näiden edellytysten pohjalta keväällä 1987 korkeakouluille
ehdotuksen rehtorien ja dekaanien toimikausien pidentämisestä ja toimivallan
lisäämisestä.104 Ehdotuksen taustalla oli tulosajattelun mukanaan tuoma uusi
johtamisdoktriini, managerialismi. Sen keskeisenä tavoitteena oli Osmo Lampisen
mukaan häivyttää ero julkisen- ja yrityssektorin toiminnan välillä ja saada korkeakoulut
ymmärtämään, että yhteiskuntapolitiikan onnistumisen avain piili johtamisessa.105
Korkeakouluneuvoston silloinen puheenjohtaja Risto Ihamuotila totesi valtion tiede- ja
teknologianeuvoston katsauksessa 1987, että vaikka korkeakoulut suhtautuivat
ehdotuksiin pidättyvästi, oli korkeakoulujen johtamista vastustuksesta huolimatta
tehostettava ja rationalisoitava johtuen sisäisen päätäntävallan kasvusta. Ihamuotila
katsoi, että vaikka arvioinnin ulottaminen korkeakoulutyöhön oli herättänyt paljon
kritiikkiä,

oli

tulosten

vertaamisella

ja

toiminnan

tehokkuuden

arvioinnilla

korkeakouluille itselleen paljon hyötyä.106 Lampisen mukaan lain säätämisen jälkeen
harjoitettu

korkeakoulupolitiikka

voidaan

pitkälti

nähdä

edellä

mainittujen

valtioneuvoston esitysten ja niihin liittyneiden lausuntojen ja lupauksien täyttämisenä.107
Yliopistoille vuoden 1986 uusi kehittämislaki merkitsi siten siirtymistä vahvemmin
tulosvastuun ja markkinaohjautuvuuden piiriin. Samalla valtiollista ohjausta pyrittiin
vähentämään, mikä merkitsi korkeakoulujen oman päätösvallan lisääntymistä. Suomessa
tulos- ja tavoitejohtamisen oppien rantautumista käytäntöön vauhdittivat 1990-luvun
alkupuolella alkanut lama ja valtiontalouden ankarat leikkaukset.108 Onkin syytä huomata,
että vaikka järjestelmäkeskeinen koulutuspolitiikka sammui 1980-luvun ideologiseen
murrokseen, vaihtui se toiseksi vasta 1990- luvun laman aikana, jolloin ideologia
juurrutettiin käytännön toimintaan. Korkeakoulupolitiikkaa tutkineen professori Jussi
Välimaan mukaan Suomen silloista talouskurimusta voidaan perustellusti kutsua
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suomalaisen korkeakoululaitoksen ensimmäiseksi ”globalisaatioshokiksi”, jonka kuluessa
kansallisen yliopistolaitoksen yhteiskunnallinen itseymmärrys alkoi muuttua.109
Kuten mainittua, valtiovallan siirtymisen syrjemmälle tuli mahdollistaa korkeakoulujen
itsenäisempi toiminta ja tavoitteenasettelu. Yliopistoja pyrittiin kuitenkin ohjaamaan
niiden saavuttamien tulosten perusteella, jonka johdosta keskeiseen asemaan ovat
nousseet yliopiston ja opetusministeriön välillä joka kolmas vuosi käytävät
tulosneuvottelut. 1990- luvun alkupuolelta lähtien siirryttiin toimintamenobudjetointiin,
jossa määrärahat osoitettiin yliopistoille kokonaisuutena ja ne olivat yliopiston itsensä
kohdennettavissa tarpeidensa mukaisesti.110

Aatteellinen murros valtioneuvostossa
Valtion organisaatioiden – kuten yliopistojen – tavoitteiden asettamisessa olennaisessa
roolissa toimii maan hallitus.111 Korkeakoulupolitiikassa tapahtunut aatteellinen muutos
oli nähtävissä myös 80- ja 90-lukujen hallitusohjelmissa, joissa sovittiin hallituskauden
tärkeimmistä tehtäväalueista ja tässä tapauksessa korkeakoulupoliittisista linjauksista.
Sorsan neljännen hallituksen 1983–1987 (SDP, Keskusta, RKP, SMP) ohjelmassa
keskityttiin talouden osalta vielä inflaation torjuntaan, eikä siitä löydy erillismainintaa
korkeakoululaitoksen kehittämiseen liittyen. Holkerin hallituksen 1987–1991 (SDP,
RKP, SMP) hallitusohjelmassa sen sijaan oli nähtävissä muutos jo hallituksen toiminnan
lähtökohdissa. Hallitusohjelma totesi kansainvälisen rakennemuutoksen vaikuttavan
myös suomalaisen elämäntavan perustaan. Kansallisen hyvinvoinnin ja talouden
perustan vahvistaminen edellytti ohjelman mukaan kykyä vastata rakennemuutoksen
tuomiin

haasteisiin.

Korkeakoulujen

osalta

tämä

tarkoitti

tutkimustoiminnan

112

Helsingin yliopiston

painottamista ja yliopistojen itsenäisen päätösvallan lisäämistä.

kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki katsoo, että tulosvastuu saapui
osaksi Suomen julkishallintoa juuri Holkerin hallituksen aikana.113 Patomäen ohella myös
Oulun yliopiston entinen hallintojohtaja Hannu Pietilä sitoo Suomen julkishallinnon
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uudistamisen

ja

yliopistojen

tulosohjaukseen

siirtymisen

Holkerin

hallituksen

linjauksiin.114
Selkeimmin ideologisen murroksen jalkauttaminen käytäntöön näkyi kuitenkin Ahon
hallituksen (Keskusta, Kokoomus, RKP, SKL) hallitusohjelmassa 1991–1995.
Hallituskauden alkaessa taloudelliset näkymät olivat hyvin ongelmalliset. Ahon
hallitusohjelman

tavoitteeksi

tulikin

toteuttaa

laman

voittamiseksi

välittömiä

kilpailukykyä parantavia toimia ja julkisen talouden säästötoimia. Koulutuspolitiikan
osalta tämä tarkoitti toiminnan tehostamista ja uudistamista. Korkeakoulujen
toimintamahdollisuuksia tuli parantaa lisäämällä niiden itsenäistä päätösvaltaa ja
vastuuta.115

Tytti

Isohookana-Asunmaan

mukaan

vuoden

1986

yliopistolain

kehittämislakityöryhmää johtanut korkeakoulu- ja tiedeosaston päällikkö Markku Linna
sekä opetusministeriön silloinen kansliapäällikkö Jaakko Numminen olivat näiden
tavoitteiden toteuttamisen suhteen keskeisiä henkilöitä. He olivat tuomassa uusia aatteita
suomalaiseen korkeakoulupolitiikkaan ja toimivat määrätietoisesti myös niiden
saattamiseksi käytäntöön. Tulosohjaukseen siirtymisen voidaan Isohookana-Asunmaan
mukaan nähdä olleen kokonaisuudessaan opetusministeriön virkamiesten laaja-alaisen
työn tulos. Aikakaudelle oli ominaista, että virkamiehet olivat puoluepoliittisesti
sitoutuneita, mikä antoi heille turvaa esittää näkemyksiään. Tässä tapauksessa tukensa
opetusministeriön virkamiehille antoi myös silloinen valtiovarainministeri Iiro
Viinanen.116 Puoluepoliittisessa kentässä tulosvastuullinen korkeakoulupolitiikka voitiin
liittää vankimmin kokoomusväen äänenpainoihin.117
Opetusministeriön

ja

valtioneuvoston

linja

sai

lisäksi

tukea

kansainväliseltä

arviointikentältä. Vuonna 1994 valmistunut OECD:n tutkijaryhmän arviointiraportti,
jossa analysoitiin Suomessa harjoitettua korkeakoulupolitiikkaa ja hallituksen esittämiä
uusia suunnitelmia, oli pääosin myönteinen. Raportissa kannatettiin Suomen koulutus- ja
tiedehallinnon

yleistä

kehittämislinjaa,

jossa

ohjausjärjestelmää

uudistettiin,

päätäntävaltaa jaettiin, tuloksellisuutta korostettiin ja hallinnon moniportaisuutta
kevennettiin.118
80-luvun

korkeakoulupolitiikan

vanhankantainen

lainsäädäntö,

ideologista
mutta

murrosta

90-luvulla

oli

hidastanut

lainsäädännössä

Suomen
siirryttiin

114

Hannu Pietilän haastattelu 4.10.2013.
Ahon hallituksen hallitusohjelma 26.4.1991; Ks. myös Patomäki 2005, 69–72.
116
Tytti Isohookana-Asunmaan haastattelu 8.8.2013.
117
Kivinen et al. 1993, 226; Lampinen 2003, 19.
118
”OECD:n raportti Suomen Korkeakoulupolitiikasta valmis”. Tietopisto 29.9.1994.
115

29

enemmistömalliin, joka mahdollisti aikaisempaa nopeammat suunnanmuutokset.
Samanaikaisesti laman aiheuttamat olosuhteet mahdollistivat uudistusten kiireellisen
toteuttamisen.119 Korkeakouluilla ei silloisten rahoitusnäkymien vallitessa ollut juuri
muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä uudet tulos- ja tehokkuusvaatimukset.120
Yksi 1980-luvulta lähtien vähitellen merkitystä saanut korkeakoulupoliittinen ilmiö olivat
lahjoitusprofessuurit. Etenkin elinkeinoelämällä oli tarve vahvistaa itselleen tärkeiden
alojen opetusta ja tutkimusta. Korkeakouluille lahjoitukset olivat etenkin taloudellisesti
vaikeassa tilanteessa yksi tapa saada lisäresursseja. Ongelmallista oli tosin se, että
lahjoitusprofessuurit

saattoivat

siirtää

tieteellistä

päätösvaltaa

korkeakoulujen

ulkopuolelle ja kaventaa siten niiden autonomiaa.121
Vuoden 1986 korkeakoulujen kehittämislaki velvoitti valtioneuvoston hyväksymään joka
neljäs vuosi suunnitelman korkeakoululaitoksen kehittämisestä.122 Näissä suunnitelmissa
valtioneuvosto asetti yliopistoille niiden yhteiset tavoitteet. 80- ja 90-lukujen
kehittämissuunnitelmista oli havaittavissa korkeakoulujen osalta pitkälti sama kehitys
kuin hallitusohjelmistakin. Ne korostivat korkeakoulujen omaa vastuuta toimintansa
tuloksellisuudesta,

päätösvallan

delegointia

ja

tavoitteellisen

johtamisen

mahdollisuuksien parantamista, arvioinnin kasvavaa merkitystä ja sopeutumista
taloudellisiin toimintaedellytyksiin.123 Valtion tasolta toteutettaviin suuriin hallinnon
rakenteellisiin muutoksiin yliopistoissa ei kaikesta huolimatta nähty tarvetta, sillä niitä oli
toteutettu juuri ennen uuden kehittämislain voimaantuloa. Asetettuja tavoitteita oli tosin
tarkoitus seurata niin valtakunnallisesti kuin korkeakoulukohtaisestikin.124
Omalta osaltaan tulevien vuosien korkeakoulupolitiikkaa muovasivat Tiede- ja
teknologianeuvoston esittämät katsaukset. Vuoden 1990 katsauksessa Tiede- ja
teknologiapolitiikan suuntaviivat 1990-luvulla sekä kolme vuotta myöhemmin annetussa
kehittämisstrategiassa Tiedon ja osaamisen Suomi neuvosto katsoi, että yliopistojen ja
elinkeinoelämän välistä suhdetta ja yhteistyötä tuli pyrkiä parantamaan.125 Hallitus yhtyi
tässä suhteessa pitkälti neuvoston esittämiin näkemyksiin.
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Arviointi saapuu osaksi korkeakoulumaailmaa
Maamme korkeakoulujärjestelmän tutkimiseen ja kehittämiseen laajalti osallistuneen
Osmo Lampisen mukaan arviointia voidaan pitää koulutuspolitiikassa suunnittelun
vastakohtana. Suunnittelun lähtökohtana on valmistella päätöksentekoa mahdollisimman
kattavan ja perusteellisen tiedon avulla. Arviointi puolestaan tuottaa tietoa ja näkemyksiä
toteutuneesta kehityksestä ja sen onnistumisesta. Valtion hallinnosta osoitetun
arvioinnin syöksy suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ajoittui muun ideologisen
murroksen

ohella

korkeakoululaitos,
Korkeakoulujen

1980-luvulle.
jossa

arvioinnit

valtionohjaukseen

Arviointijärjestelmän
olivat

osa

pitkää

arviointitoiminta

on

keihäänkärkenä

toimi

akateemista

perinnettä.

kuulunut

1980-luvun

puolivälistä lähtien. Valtioneuvoston päätös korkeakoulujen kehittämisestä vuodelta
1986 edellytti, että korkeakoulut ottavat käyttöönsä arvioinnin menetelmät. Vuotta
myöhemmin otettiin käyttöön korkeakoulujen toiminnan ja tuottavuuden määrällisen
seurannan instrumentti, Kota-tietokanta.126
1990-luvun alun jälkeen Suomessa käynnistyikin sitten varsinainen arviointiliike. Ajan
koulutuspolitiikkaa tutkinut Taina Saarinen toteaa teoksessa Näkökulmia korkeakoulujen
tuloksellisuuteen, että korkeakouluarvioinnin, koulutusala-arvioinnin, tieteenarvioinnin,
rakenteellisen kehittämisen, tuloksellisuuden ja monen muun otsakkeen alla on tehty
niin monia erilaisia arviointeja, että niihin osallistuneetkaan eivät ole aina välttämättä
tienneet, mistä on ollut kysymys. Korkeakoulubudjettien supistuessa 1990-luvulla,
arviointikeskustelu painottui taloudelliseen tehokkuuteen.127 Osmo Lampinen katsoo,
että Suomessa oli lienee tarkoituksena luoda angloamerikkalaisten esikuvien mukainen
systemaattinen, koko kentän kattava, kansallinen arviointijärjestelmä.128 Arvioinnin
kasvaneesta roolista tulosohjauksessa kertoi myös korkeakoulujen arviointineuvoston
perustaminen vuonna 1996.129 Neuvoston perustamisen voidaan katsoa merkinneen
ammattimaisen arvioinnin ajan alkua suomalaisissa yliopistoissa.130
Kivisen ja kumppanien mukaan tulosohjauksessa ja sen edellyttämissä arvioinneissa oli
kyseessä erityinen korkeakoulupoliittinen strategia, jossa toiminnan tuloksellisuutta
arvioiva valtio vetäytyi hienokseltaan taka-alalle, mutta säilytti asemansa ensisijaisena
rahoittajana

ja

hallintavallan

käyttäjänä.

Samalla

valtiovalta

hellitti

tiukasta
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etukäteissuunnittelusta

lisäten

jälkikäteisarviointia.

Tulosvastuullisuuden

korkeakoulupolitiikkaan kuului yksiköiden toiminnan tuloksia mittaavien indikaattorien
ja uutta suuntaa luovien ohjausjärjestelmien kehittely.131 Myös Lampisen mukaan
tulosjohtamisen ja arviointitoiminnan voidaan katsoa ilmentävän korkeakoulujen
uudenlaista tilivelvollisuutta. Veronmaksajat ja valtio saattoivat arvioinnin kautta
vakuuttua, että korkeakouluille osoitetut voimavarat käytettiin asianmukaisella tavalla.
Aikaisemmin harjoitettua autonomian korostusta ja vakuuttelua korkeakoulujen
korkeasta laadusta ei koettu enää riittävänä. Omalla tavallaan uudet menetelmät
ilmensivät Lampisen mukaan niiden taustalla ollutta epäluuloa ja epäluottamusta.132

Yliopistot ja opetusministeriö
Opetusministeriön ja yliopistojen välinen toimintasuhde muuttui 1980-luvun lopulla
vanhasta määrärahojen kohdentamiseen ja henkilöstöpolitiikan kontrolliin perustuneesta
hallinnollisesta ohjauksesta tulosneuvotteluprosessiksi. Varsinaisia tulossopimuksiin
päättyviä tulosneuvotteluita käytiin vuodesta 1994 lähtien. Pohjimmiltaan tulossopimus
oli laaja-alainen ohjauskeino, joka sisälsi sekä normatiivista, taloudellista että
ohjelmallista ohjausta.133 Kimmo Ketonen ja Kari Nyyssölä toteavat teoksessaan
Palkitsemisen politiikka, että tuloksellisuuteen kytketyt resurssit nousivat korkeakoulujen
autonomian kannalta keskeisiksi toimintaa ohjaavien normien sijaan. Tällä perusteella
uuden ohjausjärjestelmän voitiin katsoa kaventaneen korkeakoulujen opetukseen ja
tutkimukseen liittyvää autonomiaa. Kysymys ohjausjärjestelmässä tapahtuneiden
muutosten vaikutuksesta korkeakoulujen autonomian lisääntymiseen tai kaventumiseen
onkin Ketosen ja Nyyssölän mukaan varsin kiistanalainen.134
Jorma Sipilä toteaa, että ministeriön ja yliopiston välinen neuvotteluasema ei ole ollut
vähimmässäkään määrin tasapuolinen, sillä neuvottelutilanteessa yhdellä oli toiveet ja
toisella rahat. Tämän vuoksi yliopistojen tavoitteeksi muodostui Sipilän mukaan saada
tulosneuvotteluissa enemmän kuin ministeriö oli alun perin tarjonnut. Toisaalta Sipilä
toteaa, että opetusministeriö ei voinut itsekkään välttää uusien julkisjohtamisen
oppirakennelmien tuomia muutoksia. Se joutui muiden instituutioiden tapaan
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mukautumaan ajan markkinahenkeen ja vaatimaan yliopistoilta parempaa tehokkuutta. 135
Myös opetusministeriön historian kirjoittanut Veli-Matti Autio mainitsee, että
opetusministeriön toimintaa pidettiin aikakaudelle tehottomana, jonka vuoksi sen
hallintoa ja toimitapoja oli uudistettava.136 Näkemys saa tukea Tytti IsohookanaAsunmaalta, jonka mukaan opetusministeriössä ei lama-aikaan uskallettu juurikaan
kyseenalaistaa

valtiovarainministeriön

vaadittavia toimenpiteitä.

137

budjettiesityksiä

ja

niiden toteuttamiseksi

Tätä taustaa vasten voidaan katsoa, ettei opetusministeriö

ollut yksin vaatimassa korkeakoulujen toiminnan tehostamista, vaan se omalta osaltaan
joutui itsekin sopeuttamaan toimensa valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön luomiin
raameihin. Korkeakouluissa nähty kehitys liittyy siten suoraan koko julkisen sektorin
ohjausmekanismien muutokseen, joka alkoi viimeistään 1990-luvun alkupuolelta.138
Tulosohjauksen lisäksi opetusministeriö päätti korkeakouluja koskevan valtakunnallisen
arvioinnin yleisistä perusteista. Lehtisalon ja Raivolan mukaan lainsäätäjät painottivat,
että arvioinnin ei tullut olla hallinnollisen valvonnan väline. Heidän mukaansa jokainen
arvioinnin parissa puuhastellut ja tuloksia käyttänyt kuitenkin tiesi miten ohut raja
arviointitulosten oikean ja väärän käytön välillä saattoi olla.139 Myös opetusministeriön
korkeakoulu- ja tiedeosaston silloinen hallintotoimiston päällikkö Arvo Jäppinen
painotti,

ettei

alkanut

johtamisjärjestelmä,

toiminnan

arviointi

opetusministeriön

saanut

olla

kontrollijärjestelmä,

liikkeenjohdollinen
keino

vähentää

korkeakoulujen omaa päätösvaltaa tai yhden vuoden tulosten arviointijärjestelmä.140
Tämän ministeriö pyrki osoittamaan siirtämällä henkilö- ja taloushallinnon päätösvaltaa
korkeakouluihin, joka ilmentyi etenkin siinä, että korkeakoulut kävivät vuosittain omat
sisäiset

tulosneuvottelunsa.141

Ministeriön

pyrkimyksistä

huolimatta

Helsingin

kauppakorkeakoulun professori Pertti Haaparanta arvosteli kovin sanoin 1990-luvulla
tapahtuneita muutoksia. Hänen mukaansa uusittu hallintotapa johti niin valtio- kuin
yliopistotasolla hallinnon hierarkisoitumiseen ja vallan keskittymiseen hierarkian
ylimmille portaille.142 Tulosohjausjärjestelmän myötä neuvottelut korkeakoululaitoksen
määrärahojen jakamisesta muuttuivat hyvin rehtori- ja dekaanikeskeisiksi. Tytti
Isohookana-Asunmaan mukaan ministeriön virkamiesten ja yliopiston johdon välillä
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käytävät neuvottelut veivät siten eduskunnalta korkeakoulupoliittista päätösvaltaa.
Samalla suora politiikkojen ja yliopistojen välinen toiminta vähentyi.143
Ajan tilanteesta johtunut korkeakoululaitoksen yhteiskunnallisen aseman heikentyminen
näkyi Suomen tiedepolitiikan ja korkeakoulujen historiaa tutkineen Arto Nevalan
mukaan opetusministeriön ja opetusministerin poliittisen painoarvon laskuna. Samalla
yliopistoasiat etääntyivät päivänpolitiikasta ja niistä tuli entistä vahvemmin puolueiden
koulutuseksperttien erikoisalaa.144 Anita Lehikoinen kuitenkin katsoo, että johtuen
Suomen valtioon kohdistuneista valtavista muutoksista 90-luvun alusta lähtien, oli
koulutuksen uudistamispolitiikka ajoittain jopa yllättävän ministeriövetoista.145 Niin
ikään Lehtisalo ja Raivola toteavat, että virkamiesten määrän merkittävä lisääntyminen
eri hallinnon tasoilla, asioiden monimutkaistuminen ja virkamiehille langennut entistä
laajempi tarkoituksenmukaisuus- ja toimeenpanoharkinta kavensivat poliittisten
päätöksentekijöiden tosiasiallista liikkumatilaa.146

***
Suomen valtakunnallisessa korkeakoulupolitiikassa oli 1980- ja 1990-luvuilla nähtävissä
Länsi-Euroopassa läpikäydyt korkeakoulupolitiikan kaudet, joiden ehkä leimallisimpana
tunnusmerkkinä olivat markkinaperusteisuuteen ja uuteen julkisjohtamiseen liittyvät
ajatukset ja niihin liittyvien käytännön toimintojen esiinnousu. Kun tämä konteksti
asetetaan osaksi valtiontalouden laskukautta ja Suomen korkeakoululaitoksen kehitystä,
voidaan nähdä, että yliopistot joutuivat muiden julkishallinnollisten laitosten ohella
kamppailemaan

uudenlaisten

johtamisteorioiden,

hallintoideologioiden

ja

hyvinvointivaltion kriisiteorioiden parissa.
Edellä kuvailtu tulos- ja arviointijärjestelmien nousu osaksi korkeakoulumaailmaa herätti
luonnollisesti keskustelua yliopistoissa toimivien ihmisten ja henkilöstöyhdistysten
keskuudessa. Seuraavassa tarkastellaan kuinka yliopistoyhteisön etu- ja ammattijärjestöt
suhtautuivat tapahtuneeseen kehitykseen.
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1.3

Kehitys yliopistoyhteisön silmin

Yliopistoyhteisön kaikkia osapuolia 80- ja 90-luvuilla tapahtunut korkeakoululaitoksen
hallinnollinen kehitys ei luonnollisesti aina miellyttänyt. Muutoksiin suhtauduttiin
kuitenkin etu- ja ammattiryhmissä vaihtelevasti, riippuen omasta asemasta ja
saavutettavissa olevista eduista.

SYL kritiikin keihäänkärkenä
Ehkä suorimmin 80-luvun lopulla tapahtuneeseen ideologiseen murrokseen ottivat
kantaa opiskelijat ja Suomen ylioppilaskuntien liitto. Lehdistötiedotteessaan esityksestä
korkeakoulujen kehittämislaiksi SYL koki, että korkeakouluille oltiin luomassa sellaista
toiminnan, tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointijärjestelmää, joka tuli suuntaamaan
yliopistojen koko toiminnan yksipuolisesti välittömän taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
Pelkoa

herätti

myös

korkeakoulujen

ja

korkeakoulualan

järjestöjen

heikot

mahdollisuudet esittää kantansa korkeakoululaitoksen suunnitteluun.147
Oman osansa ylioppilaskuntien liiton kritiikistä sai myös vuosien 1987–1992
korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelma. Ihmetystä oli herättänyt sitä edeltänyt
suunnitelman luonnos, jonka opetusministeriö oli lähettänyt lausuntokierrokselle ennen
kuin eduskunta oli hyväksynyt kehittämislakia. Tämä kertoi SYL:n mukaan
opetusministeriön ylimielisestä suhtautumisesta eduskuntaan sekä siitä hallinnollisen
tehokkuuden ideaalista, jota tuleva suunnitelma tulisi toteuttamaan. Tavoitejohtamisen
osalta SYL katsoi, että sisäisen päätöksenteon demokratisoiminen kohti aitoa
yhteisöllisyyttä oli vielä toteutumatta, täten toisin kuin kehittämissuunnitelmassa tai
opetusministeriön näkemyksissä, korkeakouluhallinnon rakennetta tuli edelleen laajalti
kehittää.148
Hallinnon ongelmat näkyivät SYL:n mukaan etenkin siinä, että kollegiaalisilta ja
monijäsenisiltä hallintoelimiltä oli käytännössä luisunut päätösvaltaa hallintospesialisteille
ja näiden ympärille byrokratisoituneille hallintovirastoille. Korkeakoulujen oman
päätäntävallan lisääminen valtiollisesti keskitetyn vallankäytön kustannuksella nähtiin
oikean suuntaiseksi kehitykseksi, mutta yliopistotasolla keskitetyn vallankäytön sijasta
tuli vahvistaa alemman tasoista päätöksentekoa ja tiedekuntaneuvostojen roolia, ei lisätä
147
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rehtorin ja hallintohenkilökunnan valtaa.149 Vuoden 1993 julkaisussa Suomalaisen
korkeakoulupolitiikan suunta 1990-luvulla SYL ehdotti ratkaisuksi ongelmaan turhan
hallintohierarkian

purkamista

sekä

valtakunnan

että

yliopiston

tasolla,

hallintovirkamiesten virkojen määräaikaistamista ja mahdollisuutta valita rehtori
poikkeavasti myös yliopiston ulkopuolelta.150
Kokonaisuudessa opiskelijarintamalta kantautunut viesti oli varsin selvä läpi 1980- ja
1990-lukujen: opiskelijat halusivat olla tukevammin samassa veneessä päättäjien kanssa.
Heidän kantansa tuli ottaa paremmin huomioon jo virkamiesvalmistelun aikana, jolloin
korkeakoululaitoksen

suunnittelussa

tapahtuneilta

virheratkaisuilta

saatettiin

tulevaisuudessa välttyä. Valtion hallinnosta ja yliopistojen johdosta poiketen opiskelijat
katsoivat, että yliopisto-organisaation kollegiaalisuutta oli pyrittävä lisäämään.
Suomen

ylioppilaskuntien

liiton

kärkevän

kritiikin

vaikuttavuutta

aikakauden

korkeakoulupolitiikkaan vähensi liiton – aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna –
heikentynyt asema valtakunnallisen koulutuspolitiikan keskiössä.151 Omalta osaltaan
liiton heikentynyt ja sisäisesti riitaisakin tilanne näkyi myös siinä, etteivät korkeakoulujen
ylioppilaskunnat saaneet aikaiseksi heidän yhteistä ääntään kantanutta lehteä, vaikka tätä
ajatusta etelän yliopistoissa kannatettiin.152

Professorit ja muu opetus- ja tutkimushenkilökunta
Professorit

ja

muu

yliopistohenkilökunta

osallistuivat

ammattijärjestötasolla

korkeakoulupolitiikan kehitykseen liittyvään keskusteluun huomattavasti opiskelijoita
hillitymmin. Toisaalta yksittäiset henkilöt ottivat ajoittain kärkkäästikin kantaa
yliopistolaitoksen hallinnollisiin uudistuksiin. Professoreiden osalta korrektimpaan
hallintokeskusteluun saattoi niin ikään vaikuttaa professoriliiton ja opetusministeriön
parantuneet välit ja lisääntynyt yhteistyö.153 Joskin silloinen kansanedustaja ja Ahon
kauden kulttuuri- ja tiedeministeri Tytti Isohookana-Asunmaan kertoo saaneensa
professoriliitolta pitkään palautetta, jossa tapahtuvaa kehitystä kritisoitiin.154
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Professoriliiton historian kirjoittaneen Mika Kallioisen mukaan liiton toiminnallinen
painopiste siirtyi 70-luvun hallinnonuudistuskamppailuiden – joissa liitto oli pyrkinyt ja
osittain

onnistunutkin

estämään

uudistukset

–

jälkeen

ammattijärjestön

edunvalvontaan.155 Tämä oli nähtävissä Professoriliiton toiminnan punaisena lankana
myös

läpi

1980-

ja

1990-lukujen.

Kiinnostuksen

kohdentuminen

yleisiin

virkaehtosopimuksiin, palkkaukseen, tieteellisen toiminnan kehittämiseen ja opetus- ja
tutkimusmäärärahojen

riittävyyteen

on

nähtävissä

professoreiden

lisäksi

Yliopistolehtorien liiton ja Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton (KATL)
toiminnassa. Professoriliiton ja Lehtorien liiton yhteisessä lehdessä Lectiossa otettiin
1980-luvulla varsin harvakseltaan kantaa uusien korkeakoulupoliittisten ideologioiden
saapumiseen osaksi yliopistojen toimintaa. Joukossa oli kuitenkin myös poikkeuksia:
Vuoden

1987

ensimmäisessä

korkeakoululaitoksen

numerossa

kehittämissuunnitelmaa

Juhani
vuosille

Hentula

totesi,

että

1987–1992

voitiin

pitää

lähtökohdiltaan hyvänä, ja ehdotettuja toimenpiteitä pääsääntöisesti oikeansuuntaisina,
mutta hallinnon uudelleentarkastelua tuli pitää ajankohtaisena, sillä päätösvalta ja vastuu
kuului kohdentaa paremmin sille tasolle, jossa asiantuntemus oli ilman tarpeetonta
byrokratiaa parhaimmillaan.156 Tällä tasolla Hentula luultavimmin viittasi professoreihin.
Hentulan kirjoituksen lisäksi Lectiossa otettiin 80-luvun lopulla muutamaan otteeseen
kriittisesti kantaa myös tavoitejohtamisen ja yliopistomaailman väliseen yhteiseloon sekä
tulosjohtamisen

vaikutuksiin

yliopistohallinnon

demokratialle.157

Vuonna

1987

Professoriliiton ja Lehtorien liiton lehtiyhteistyö katkesi. Professorit yhdistivät voiman
KATL:n kanssa ja alkoivat toimittaa yhdessä Tieteentekijä-lehteä. Lehtorit jatkoivat
yksin Lection tekemistä.
Lectiossa esiintyneet – ja hallinnolliseen kehityksiin liittyneet – korkeakoulupoliittiset
kannanotot lisääntyivät hieman 90-luvulla ja etenkin laman aikana. Parasta
hallintokeskusteluun liittyvää antia edusti Turun laskentatoimen professorin Pekka
Pihlannon artikkeli Mikä on korkeakouluorganisaation todellinen luonne? Kirjoituksessaan
Pihlanto pohti uusien johtamisjärjestelmien sopivuutta korkeakoululaitokseen. Hänen
mukaansa yksittäisten johtohenkilöiden vallan lisääminen oli epärealistinen ratkaisu
asiantuntijaorganisaatiossa.

Asiantuntemus

ja

myös

todellinen

vastuu

oli

korkeakouluorganisaatiossa laitos- ja ainetasolla, jossa se keskittyi yksittäisiin tutkijoihin
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ja opettajiin. Lisäksi, toisin kuin yrityksissä, yliopistossa ei ollut yhtenäistä tulosmittaa,
jonka perusteella ylin johto voitiin asettaa perusteltuun tulosvastuuseen päätöksistään.
Yliopistoista puhuttaessa tuli tiedostaa niiden moniarvoinen luonne ja pyrkiä
tunnistamaan ja hyväksymään eri sidosryhmien poikkeavat intressit ja tavoitteet.
Keskeinen rooli asiantuntijaorganisaation hallinnossa oli Pihlannon mukaan annettava
eri etu- ja asiantuntijaryhmistä koostuville monijäsenisille hallintoelimille, joissa eri
ryhmien ristiriitaiset tavoitteet kyettiin sovittamaan yhteen. Virallista hallinnoimista
korostavan hallintohenkilöstön opetus- ja tutkimushenkilökunta kokivat Pihlannon
mukaan usein toimintaa haittaavan byrokraattisena.158
Huolta Lectiossa herätti lisäksi uusien toimintatapojen nopea jalkauttaminen
yliopistoihin. Johtuen valtion taloudellisesta tilanteesta, tarpeellista harjoitteluvaihetta ei
ollut ehditty käymään, jonka johdosta perehdyttäminen ja järjestelmän kehittäminen
olivat jääneet puolitiehen. Esille nousi yhtäältä huoli siitä, tulivatko yliopistot
muistuttamaan tulevaisuudessa yhä enemmän yrityksiä.159 Kritiikkiä esitettiin myös
opetusministeriön suuntaan. Numeron 4/1993 pääkirjoituksessa Yliopistolehtorien
liiton puheenjohtaja Vesa Kulmala otti kantaa Korkeakouluissa harjoitettavan
tutkimuksen

kehittämissuunnitelmaan

vuosille

1991–1996.

Suunnitelman

tarkastamiskierroksella osapuolille ei annettu Kulmalan mukaan tarpeeksi aikaa
lausuntojen tekemiseen. Tarkoituksellisesti epäläpinäkyvän toiminnan taustalla oli
suunnitellut yliopistolaitoksen leikkaustarpeet, jotka eivät Kulmalan mielestä kestäneet
päivänvaloa.160
Tieteentekijä-lehdessä valtakunnalliseen korkeakoulupolitiikan kehitykseen otettiin
Lection tapaan vain hetkittäin kantaa. Vuoden 1987 kolmannessa numerossa Kalevi
Pihlaja totesi, että korkeakoulujen uudelle tulemiselle oli välttämätöntä, että
hallintotehtävät tuli hyväksyä oleelliseksi ja välttämättömäksi osaksi korkeakoulujen
toimintaa.

Samasta

syystä

oli

tulosvastuulliseen johtamiseen.
mahdollisimman

suureen

välttämätöntä pyrkiä
Ainoastaan näistä

itsemääräämisoikeuteen

myös tavoitteelliseen ja

lähtökohdista
sekä

hallinnon

voitiin

pyrkiä

aiheuttamien

hankaluuksien vähentämiseen.161 Pihlajan näkemys oli näkökulmaltaan vaihtelua
normaalisti varsin pessimistiseen korkeakoulupolitiikan kehityksen arviointiin.
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KATL:n silloinen puheenjohtaja Leila Risteli ei nähnyt tapahtuvaa kehitystä samassa
valossa kuin Pihlaja. Ristelin mukaan hallinnonuudistusten keskellä oli syytä kysyä
paranivatko yliopistojen hallintomallit kun valtaa siirrettiin pois kollegiaalisilta ja
”demokraattisesti” valituilta hallintoelimiltä.162 Yleisesti ottaen yksittäisten henkilöiden
vallan kasvattaminen, arviointi, laitoskokojen suurentaminen ja tulosjohtaminen nähtiin
Tieteentekijä-lehdessä varsin arveluttavana ja sopimattomana yliopistolaitokseen.163
Valtion taloudellisen laskukauden aikana KATL:n puheenjohtajana toiminut Kari
Kuoppala totesi artikkelissaan Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen, että
ilmauksesta ”rakenteellinen kehittäminen” oli muodostunut kirosana ainakin yliopiston
alempien henkilöstöryhmien keskuudessa. Korkeakoululaitoksen kehittämistä olivat
opetusministeriössä suunnitelleet varsin pienet ryhmät, millä oli haluttu varmistaa se, että
kehittämiskysymyksissä päästiin ratkaisuun. Kuoppalan mukaan oli jossain määrin
positiivista, että hallitus antoi yliopistojen tehdä vaikeat ratkaisunsa itse, mutta samalla
voitiin kysyä, olisiko menneinä hyvinä aikoina korkeakoulutasolla tehty positiivisista
asioista kovin erilaisia ratkaisuja kuin ne, jotka syntyivät keskushallinnon tiukassa
holhouksessa. Kuoppalan mukaan poliitikot delegoivat mieluusti ongelmia, jotta myös
vastuu vaikeista ratkaisuista oli muiden käsissä.164
Helsingin kansantaloustieteen laitoksen apulaisprofessorille Vesa Kanniaiselle hypoteesi
julkisorganisaation rakenteellisesta tehottomuudesta ei ollut yllätys. Hänen mukaansa
organisaatioiden – myös julkisten – kehitys noudatti darwinistista evoluutiota, jossa
tehokkaammat organisaatiot aikaa myöten korvasivat tehottomammat. Yliopiston
hallinnon Kanniainen näki formaalin hierarkkisena ja jäykkänä. Sitä leimasi myös
paikalleen jämähtäminen ja muutosten periaatteellinen vastustaminen. Kanniaiselle
tulosjohtaminen merkitsi siten mahdollisuutta, ei uhkaa. Se oli pitkään etsitty avain
hallintoon liittyvien vanhojen arvojen totaaliseen uudelleenarviointiin. Kanniainen katsoi
myös hallintoelinten demokraattisen toimintatavan varsin toimimattomaksi. Esimerkiksi
opiskelijoista ei hänen mukaansa liiemmin ollut hyötyä. Kysymykseksi nousikin tällöin
se, voitiinko professorikuntaan luottaa.165
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AKAVA:n silloinen pääluottamusmies Harri Melin ei nähnyt tapahtuvaa kehitystä
Kanniaisen tavoin. Melinin mukaan yliopistoille tapahtuneita kehityskulkuja oli tarjottu
ikään kuin ainoina vaihtoehtoina. Yliopistoyhteisö kuitenkin Melinin mukaan tiesi, ettei
liike-elämän oppien tuominen akateemiseen maailmaan ollut ainoa vaihtoehto. Melin
kannusti

yliopistojen

henkilökuntaa

etsimään

yhdessä

vaihtoehtoa

vaihtoehdottomuudelle.166
80-luvun

lopulta

lähtien

Tieteentekijä-lehdessä

nostettiin

aika

ajoin

esille

ammattijärjestöjen korkeakoulupoliittinen voima ja kannustettiin ihmisiä vaikuttamaan
tätä kautta valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan kehitykseen.167 Professoriliitto,
Korkeakoulujen assistenttien ja tutkijain liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ,
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto ja Suomen ylioppilaskuntien liitto
ottivat myös yhdessä kantaa korkeakoulujen hallintoasetusten muutokseen. Yhteisesti
kritiikkiä annettiin rehtorien vallan kasvattamiselle ja toimivallan keskittämiselle yksiin
käsiin.168

Rehtorit ja rehtorien neuvosto
Rehtorien kannalta 1990-luvun vaihteessa tapahtunut kehitys oli ainakin osittain
positiivinen, sille heidän valtansa yliopiston sisäisessä päätöksenteossa lisääntyi.
Valtakunnan tasolla rehtorien ääni tuli selkeimmin kuuluviin vuonna 1969 perustetun
Suomen rehtorien neuvoston näkemyksissä.
Opetusministeriön ja rehtorien neuvoston välillä näytti vallinneen 1990-luvun alussa
varsin hyvä keskusteluyhteys. Tästä kertoi osaltaan Suomen yliopistojen rehtorien
neuvoston 40-vuotishistoriikin kirjoittanut Tapio Markkanen todetessaan, että 1990luvulla opetusministeriö pyysi neuvostolta ehdotuksia ja kutsui sen edustajia
asettamiensa työryhmien jäseniksi.169 Myös arvioinnin kasvavasta merkityksestä osana
korkeakoululaitosta oltiin opetusministeriössä ja rehtorien neuvostossa verrattain samaa
mieltä. Rehtorien neuvostossa nähtiin, että arviointi palveli sekä yliopiston oman tilansa
tuntemista että tulevien kehittämistarpeiden tunnistamista.170 Rehtorien neuvoston
historiikista ei nouse esille juuri minkäänlaista kriittisyyttä korkeakoulupolitiikassa 1980166
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ja 1990-luvuilla tapahtuneita muutoksia kohtaan. Tytti Isohookana-Asunmaan katsoo,
että rehtoreilla ja rehtorien neuvostolla oli tapahtuneessa korkeakoululaitoksen
kehityksessä valittavanaan muitakin vaihtoehtoja, mutta neuvosto asettui tukemaan
tulosohjauksen tavoitteita.171
Neuvosto

totesi

kuitenkin

vuoden

1995–1996

toimintakertomuksessaan,

että

tulossopimuksissa oli tähän saakka pyritty puuttumaan yliopistojen toimintaan liian
yksityiskohtaisesti. Muilta osin toimintakertomuksessa todettiin, että rehtorien
neuvostolla ei ollut syytä ryhtyä yliopistojen välisten etukysymysten ratkaisijaksi.
Neuvoston mukaan oli tärkeää, että yliopistoilla oli edelleen käytettävissään rehtorien
neuvoston kaltainen riippumaton foorumi, jossa yliopistojen johto saattoi käydä vapaata
keskustelua ilman, että siihen liittyi korostuneesti oman yliopiston edun tavoittelu.
Toisaalta rehtorit näkivät tarpeellisena, että neuvosto pystyi tarvittaessa avustamaan
yliopistoja sovittaessa yhteisistä tavoitteista tulossopimusneuvotteluissa.172 Rehtoreiden
esittämät suoremmat kannanotot tapahtuvaan korkeakoulupoliittiseen kehitykseen
ilmentyivät paremmin yksittäisten rehtoreiden puheissa ja toimissa kuin rehtorien
neuvostossa, joka halusi pysyä tällä saralla varsin puolueettomana.
Liialliseen kritiikin esittämiseen ei ehkä edes nähty tarvetta, sillä rehtorien neuvosto oli
kyllä nostanut profiiliaan, mutta asemaltaan se oli 1990-luvun vaihteessa täysin
epävirallinen ja siinä mielessä vallaton.173 Osmo Lampisen mukaan tahot, jotka eniten
arvostelivat tulosohjausta, liioittelivat menetelmän vaikutuksia. Suomessa sovellettu
tulosohjaus sisälsi Lampisen näkemyksen mukaan melko lieviä yliopiston toimintaa
ohjaavia välineitä. Esimerkiksi rehtoreista ei 1990-luvun Suomessa tehty toimitusjohtajia,
jotka mielin määrin palkkasivat ja erottivat henkilökuntaa. Tähän ei ole ollut
tarvettakaan, sillä tuloksellisuudesta palkittiin, mutta huonoista tuloksista ei määrätty
rangaistuksia.174
Kivisen ja kumppaneiden mukaan Suomessa eli perinteinen ajatus akateemisen yhteisön
jakamatonta luottamusta nauttivasta konsensusrehtorista. Konsensuksen suhteen meillä
kuitenkin toimi lähinnä pienimmän vastuksen laki, jossa rehtoria valittaessa jo
ennakkoneuvottelut saattoivat pudottaa ehdokkaat, joita joku merkittävä taho sattui
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vastustamaan.

Voimakas tavoitteellinen johtaminen synnytti

yliopistoyhteisössä

konflikteja.175 Tulevaisuutta enteillen he toteavat:
Joidenkin mielestä meilläkin tarvittaisiin johtokuntaa vastaava elin huolehtimaan
resurssitarpeista ja määrittämään yliopiston yhteiskunnalliset palvelutavoitteet.
Mukana olisi myös yliopistoyhteisön ulkopuolinen edustus.176
Rehtorien vallankasvu nähtiin kuitenkin myös tarpeellisena. Turun yliopiston vararehtori
Tapani Klamin mukaan vielä 1980-luvun lopulla suomalaista yliopistoa oli yritettävä
johtaa neljän seinän suuntaan. Huomioon oli otettava niin omistajaa edustavat
opetusministeriö

ja

valtiovarainministeriö,

yliopiston

sisäinen

tutkimus-

ja

opetusorganisaatio, yliopiston oma hallintobyrokratia sekä yliopiston palvelusten
käyttäjät, opiskelijat. Klamin mukaan 80-luvun Suomessa yliopistot olivat niin
yksinomaisesti valtion rahoittamia, ettei sanottavaa johtamispanosta useinkaan tarvittu.
Näin luotiin sisäisiä ja ulkoisia jännitteitä, joista paraskaan yliopistojohtaja ei pystynyt
selviytymään. Lisäksi yliopiston rahoitukseen liittyen oli Klamin mukaan lähes sama
vaikka rehtori kävi jatkuvasti puhumassa opetusministeriön tai valtiovarainministeriön
virkamiehille, varsinaiset päätökset oli tehty jo aikaisemmin.177

Henkilöstöryhmittymät osana korkeakoulupolitiikkaa
Jorma Sipilä on todennut, että tieteentekijät pitävät vallasta, mutta vain niin kauan, kun
se on tieteellistä valtaa. Sipilän mukaan on sen sijaan vaikea löytää tutkijaopettajaa, joka
suostuisi käyttämään hallinnollista valtaa.178 Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että
yliopiston eturyhmistä ei noin vain löydy valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan
vastuunkantajia. Hieman vastaavasti Osmo Kivisen katsoo, että korkeakouluväki on
hyvinä aikoina päässyt ”leipiintymään” ja tahtoo mieluummin työskennellä omien
erityisalojensa parissa eikä täten jaksa vaivata mieltään koko maata koskevilla
korkeakoulupoliittisilla kysymyksillä.179 Toisaalta eri kiintiöitä edustavat ammattijärjestöt
käyvät reviireistään keskinäisiä kukkotappelujaan. Yksittäisen yliopiston tasolla tehtävät
korkeakoulupoliittiset päätökset saattavat usein syntyä esimerkiksi Lehtoriliiton,
Professoriliiton ja muiden erityyppisten henkilökuntayhdistysten kabinettineuvottelujen
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seurauksena ja mitäänsanomattomina kompromisseina.180 Pertti Malkin mukaan eri
tieteenaloilta

tulevat

arvot

näkyvät

laitosten

ja

tiedekuntien

sisäisissä

suunnittelukäytännöissä, johtamisessa ja päätöksenteossa. Tieteenalat ovat henkisesti
varsin itseriittoisia, mutta akateemisessa työssä vaadittavien resurssien hankinnassa ne
ovat varsin riippuvaisia yliopistoista.181
Turun yliopiston taloustieteen professorin Hannu Salosen mielestä työntekijät olivat
korkeakouluissa se resurssi, jota ei 1990-luvun yliopistojen henkiinjäämistaistelussa
onnistuttu saamaan täyteen käyttöön. Ongelmaksi Salonen nostaa etenkin sen, että
yliopistoissa

toimivien

etujärjestöjen

uskottavuus

verrattuna

muiden

alojen

työntekijöiden etujärjestöihin oli varsin heikko. Esimerkiksi Professoriliitto nähtiin usein
yhdistyksenä, jossa ongelmista keskusteltiin sivistyneesti, mutta itse toimintaan ei
ryhdytty. Vain mitätön murto-osa professoreista tuli työväenluokasta, jossa työtaistelut
ainakin aiemmin olivat normaalia arkipäivää.182 Samaan aikaan toiminnan tasolla
keskityttiin ajamaan korrektisti oman ammattiyhdistyksen etuja, eikä niinkään osallistuttu
yleiseen korkeakoulupoliittiseen keskusteluun.183
Toisaalta korkeakoulualan etujärjestöjen hyöty oli Salosen mukaan siinä, etteivät ne
olleet minkään korkeakoulun johdon manipuloitavissa. Tämä vahvisti yllättäen myös
rehtoreiden

neuvotteluasemia

valtioon

nähden,

sillä

riippumatta

rehtorien

neuvottelutaidoista, he saattoivat aina todeta, että työntekijät eivät missään tapauksessa
hyväksyneet minkäänlaisia leikkauksia vaan ryhtyisivät painostustoimiin. Rehtoreiden piti
tietenkin julkisuudessa jyrkästi tuomita etujärjestön vastuuton toiminta. Korostamalla
etujärjestöjen riippumattomuutta korkeakoulujen johdosta lisättiin uhan uskottavuutta.184
Yhtenä keskeisenä yliopiston sisäiseen hallintoon ja johtamiseen vaikuttavana ryhmänä
on syytä mainita myös yliopiston virkamiesjohto, jossa hallintojohtaja on ylintä
virkamiesvaltaa käyttävä toimija yliopistossa. Hallintojohdon rooli yliopistoissa vahvistui
1980- ja 1990-luvuilla. Tämä suuntaus oli nähtävissä myös muussa valtionhallinnossa.
Hallintojohdon roolin voidaan Pertti Malkin mukaan nähdä korostuneen erityisesti
tulosjohtamisjärjestelmän käyttöönoton sekä 1990-luvun alun säästöjen aikana, jolloin
virkamiesjohdon asema erilaisten asioiden valmistelijana ja esittelijänä merkitsi kasvavaa
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strategista valtaa.185 Kasvavaa virkavaltaisuutta kritisoitiin henkilöstöjärjestöjen taholta,
mutta usein se jäi suurempien kokonaisuuksien varjoon.
Johtamisjärjestelmän tehostamiseen suuntautunut arvostelu liittyi osaltaan pidempään
perinteeseen, joka oli yliopistojen alati paisuvan hallinnon manailu. Viimeistään 1990luvulta saakka muun kuin opetuksen ja tutkimuksen kuormittavuus on ollut niin
professorikunnan kuin muiden opettajien ja tutkijoiden silmätikkuna. Yleensä
syntisäkkiä kantamaan on nimetty suurpiirteisesti hallinto.186

***
Liikemaailman oppien tuominen akateemiseen maailmaan herätti 1980- ja 1990- luvuilla
yliopiston osapuolissa epäilyksiä. Etenkin tavoitejohtaminen sai kritiikkiä sekä opiskelijaettä henkilökuntajärjestöiltä. Korkeakoulujen johto sen sijaan enimmäkseen myötäili
yliopistohallintoon saapunutta tuloksellisuusajattelua. Se ei nähnyt tarpeelliseksi
kritisoida uusien oppien rantautumista tiedemaailmaan. Yliopistoyhteisön eri osapuolten
ammattilehtiä,

kannanottoja

ja

julkaisuja

tarkasteltaessa

voidaan todeta,

että

hallintojärjestelmissä tapahtuvaa kehitystä kyllä arvosteltiin, mutta usein se jäi
yksittäisiksi kannanotoiksi ja oman ammattijärjestön suurempien tavoitteiden varjoon.
On

kuitenkin

huomattava,

että

tiedeyhteisön

edustajat

vaikuttivat

useissa

valtakunnallisissa korkeakoulupoliittisissa toimielimissä ja saivat sitä kautta ääntään
kuuluviin yliopiston tulevaisuutta suunnatessa. Yhteisesti yliopiston vaikuttajatahoja
painoi huoli laman aiheuttamista määrärahojen supistuksista ja 90-luvun vaihteessa
Suomeen rantautuneen ammattikorkeakoulujärjestelmän vaikutuksesta yliopistosektoriin.

1.4

Kehitys Oulun yliopistossa

Aatteellinen murros Oulussa
Oulun yliopistossa 1980-luvun puolessavälissä toteutettu suuri hallinnonuudistus ja sitä
kautta kolmikantaisiin päätöksentekoelimiin siirtyminen oli ennättänyt olla voimassa
vasta ensimmäisen kolmivuotisen vaalikauden, kun uusi korkeakoululaitoksen
185
186
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kehittämislaki nosti esille uudet hallintoaatteet. Oulussa ministeriön aloite päätösvallan
keskittämisestä koettiin yllättävänä muutoksena, sillä siihen asti täällä oli pyritty
laajentamaan hallintoon osallistumista ja demokratisoimaan yliopistohallintoa. Tästäkin
johtuen muutosehdotuksiin suhtauduttiin yliopiston silloisen rehtorin Kalevi L.
Korhosen mukaan Oulussa varovaisen pidättyvästi.187
Toisaalta Oulun yliopiston ja opetusministeriön välisestä kirjeenvaihdosta sekä
yliopiston hallituksen pöytäkirjoista käy ilmi, että kaikkiaan uuteen resurssit turvaavaan
kehittämislakiin

suhtauduttiin

yliopiston

johdossa

myönteisesti

–

vaikkakin

varauksellisesti. Oulun yliopiston hallitus piti tärkeänä, että mikäli yliopistoilta
edellytettiin aikaisempaa enemmän tulosvastuuta, tuli korkeakouluilla olla riittävästi
resursseja

ja

mahdollisuudet

resurssiensa

kohdentamiseen oleellisesti

nykyistä

vapaammin. Myös korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelmaa vuosille 1987–1992
pidettiin yleispiirteiltään oikean suuntaisena. Erillistä kritiikkiä hallinnollisiin uudistuksiin
ei

esitetty.

Uudistuksille

ei

toisaalta

nähty

Oulussa

myöskään

tarvetta.

Arviointijärjestelmän kehittäminen hyväksyttiin osaksi tuloksellisempaa yliopistoa,
kunhan

arvioinnin

tuloksia

käytettiin

ensisijaisesti

korkeakoulun

sisäisessä

päätöksenteossa.188 Yliopisto kuitenkin kritisoi valtioneuvoston koulutuksen ja
korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa vuosille 1991–1996.
Yliopiston mukaan korkeakouluopetusta koskevat yleiset tavoitteet olivat luonnoksessa
pitkälti laatua painottavia, mutta taas korkeakoulujen tavoite- ja voimavarosuunnittelun
keskeiseksi mitaksi oltiin suunnittelemassa puhtaasti määrällisiä perusteita eli tutkintoja.
Arviointijärjestelmän osalta riskiksi nousi tällöin se, että yliopistot tuottivat
indikaattoreiden haluamia tuloksia, joista palkittiin uusin resurssein.189
Keväällä 1987 opetusministeriö pyysi kaikkia korkeakouluja tekemään selvitykset uusiksi
hallintoasetuksiksi. Muutostarve aiheutui virkamieslainsäädännön uudistamisesta sekä
uudesta korkeakoulujen kehittämislaista, joka painotti tavoitteellista johtamista.
Selvitysten taustalla oli valtioneuvoston periaatepäätös, joka pyrki pidentämään rehtorin
187
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ja vararehtorin toimikausia sekä laajentamaan rehtorin ja dekaanien valtuuksia. Tämän
pohjalta Oulun yliopiston hallitus teki asiasta opetusministeriölle oman esityksensä. Se
poikkesi asetusluonnoksesta etenkin siten, että päätösvallan delegoinnit hallitukselta
rehtorille

ja

tiedekuntaneuvostolta

dekaanille

olivat

huomattavasti

esitettyä

niukemmat.190 Silloinen opetusministeri Christoffer Taxell oli korostanut aikaisemmin,
että kaikissa korkeakouluissa ei tarvinnut olla hallinnollisesti täysin samanlaista mallia.
Sillä mitä Oulun yliopistossa asiasta ajateltiin, tuli Taxellin mukaan olemaan suuri
merkitys siihen millainen asetus täällä tuli olemaan.191 Yliopiston omista painotuseroista
huolimatta Oulussa toteutettiin vuoden 1988 asetusmuutoksen mukainen päätösvallan
delegointi, joka lisäsi rehtorin ja dekaanien valtaa yliopiston päätöksenteossa.192
Oulun yliopiston historiaa tutkineen Matti Salon mukaan ammattijärjestöjen ja yliopiston
hallinnollisen johdon välisessä keskusteluyhteydessä oli vielä 1970-luvulla muun muassa
hallinnonuudistusprosessiin

liittyen

varsin

kärkeviäkin

vivahteita.

Myös

eri

ammattiyhdistysten välillä oli kilpailuasennetta. 1980-luvulla yleinen ilmapiiri muuttui
kuitenkin konsensuksen suuntaan, ja pysyvän yhteistoimintajärjestelmän syntymisen
jälkeen

yliopiston

sisäinen

keskusteluilmapiiri

kehittyi

avoimeksi.193

Uuden

korkeakoululaitoksen kehittämislain alla Oulun yliopiston silloinen rehtori Markku
Mannerkoski kiitteli hallintoelinten toimintaa ja totesi, että hyvän yhteishengen vuoksi
Oulussa ei ollut päässyt esiintymään asiaankuulumattomia vastakohtaisuuksia eikä
ryhmäkohtaisia itsekkyyden leimaa ollut havaittavissa.194
Vaikka näkyvää yliopiston sisäistä kritiikkiä ei juuri esitetty, olivat osapuolten
näkökulmat tapahtuvaan kehitykseen osaltaan toisistaan poikkeavat. Tämän voi havaita
esimerkiksi vertailemalla eri tahojen puheita Oulun yliopiston lukukauden avajaisissa
vuonna 1987. Rehtori L. Kalevi Korhosen katsoi puheessaan, että ministeriön aloite
yliopistollisen päätösvallan keskittämisestä oli yllätys, mutta yliopiston tuli pyrkiä
vastaamaan valtion ja yleisen mielipiteen vaatimuksiin tavoitteellisuudesta ja
tulosvastuusta. Yliopiston tuli täten ottaa toiminnassaan huomioon työelämän ja
työmarkkinoiden tarpeet.195 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Teuvo
Siikaluoma sen sijaan totesi puheessaan, että korkeakoulupolitiikan kehityssuunta oli
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ollut opiskelijoiden kannalta pelottavaa. Siikaluoman mukaan hallinnonuudistus antoi
opiskelijoille näennäisen mahdollisuuden vaikuttaa yliopiston hallintoon, mutta
käytännössä yliopiston byrokraattisuus pelotti opiskelijat toiminnasta. Tulosvastuun
tuominen yliopistoihin pudotti Siikaluoman mukaan pohjan yliopistojen olemassaololta.
Rehtorista tuli tulosvastuullinen toimitusjohtaja ja tiedekuntien dekaaneista tulosyksikön
johtajia. Tällöin koko yliopiston toiminta suuntautui yksinomaan elinkeinoelämän ja
kilpailukyvyn

edistämiseen.196

Henkilökunnan

tervehdyksestä

vastasi

henkilöstöjärjestöjen edustaja Matti Still. Hänen mukaansa henkilöstöjärjestöissä oltiin
todella hämmästyneitä kun opetusministeriöltä tuli yllättäen kehotus ryhtyä jälleen
yliopistoja ja korkeakouluja koskeviin hallinnon uudistusvalmisteluihin, joiden
päätavoitteena oli päätöksenteon keksittäminen monijäsenisiltä päätöksentekoelimiltä
yksilöille: rehtorille, dekaaneille ja laitosjohtajille. Tämä kehitys ei Stillin mukaan palvellut
yhtäkään Oulun yliopiston osapuolta. Valtion taholta tulevien resurssien parantamista ei
tullut

kytkeä

yksioikoisesti

tulosvastuun

toteuttamiseen.

Oulun

opetus-

ja

tutkimushenkilökunta ei Stillin mukaan kuitenkaan vastustanut hallinnonuudistusta ja
korkeakoululaitoksen kehittämistä, päinvastoin. Suunnan vain piti olla oikea.197
Siinä missä rehtori suhtautui ministeriön taholta tuleviin uudistukseen epäilevän
korrektisti, opiskelijat ja henkilökunta kokivat tulevat uudistukset huomattavasti
negatiivisempina tai ainakin ilmaisivat sen selkeämmin puheissaan. Tämä oli toisaalta
ymmärrettävää sitä taustaa vasten, että hallinnollisesti uudet tulosvastuun aatteet
painoivat selkeimmin rehtorin ja yliopiston hallintojohdon harteilla.
Kivisen ja kumppaneiden mukaan akateeminen yhteisö organisoituu intresseittäin
spesialisoituneisiin ryhmiin. Tällöin vallitsevat rakenteet ja saavutetut edut ovat aina
vahva vastavoima reformeille.198 Se mikä on eduksi yhdelle, ei välttämättä ole samaa
toiselle. Muun maan tavoin myös Oulun yliopistossa uudistusten lopputulema vaihteli
sen mukaan minkä henkilöstöryhmän kannalta asiaa tarkasteli.
Samoin kuin valtakunnan tasolla myös Oulussa opiskelijat ottivat selkeimmin kriittisen
kannan yritysmaailman kehittämisoppien tuomiseen osaksi yliopistoyhteisöä. Oulun
ylioppilaskunnan omassa lehdessä Ylkkärissä liike-elämän mallien saapumista yliopistoon
kritisoitiin useampaan otteeseen.199 Oululaiset opiskelijat myös peräänkuuluttivat
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yliopistoyhteisön roolia ja yhteistoimintaa ulkoisten paineiden torjunnassa. He kokivat,
että

esimerkiksi

professorit

olivat

suhtautuneet

uuteen

korkeakoululaitoksen

kehittämislakiin liian avomielisesti.200 Opiskelijat eivät kuitenkaan liiemmin saaneet
hakemaansa

vastakaikua

ehdotukselleen

yliopistoyhteisön

aktiivisemmasta

yhteistoiminnasta. Toisaalta OYY:n omaa asemaa heikensivät samat sisäiset opiskelijoiden väliset - erimielisyydet, joita esiintyi niin ikään valtakunnan tasolla
SYL:ssa. Samanaikaisesti oululaisten opiskelijoiden sitoutuminen ylioppilaskunnan
käytännön toimintaan oli varsin huteraa. Tämä käy hyvin ilmi vuoden 1987
hallintovaaleista, joissa opiskelijoiden äänestysprosentti oli hieman yli seitsemän.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että yliopiston henkilökunnan äänestysprosentti oli
samoissa vaaleissa noin 60.201
Markku Mäkivuotin202 mukaan Oulun yliopiston henkilökunta suhtautui hyvin
ennakkoluuloisesti liike-elämän mallien saapumiseen osaksi yliopistolaitoksen toimintaa.
Henkilökunnan parissa käytiin kovaa keskustelua tulosohjauksesta ja sen herättämistä
peloista. Mäkivuotin mukaan pelkoa herätti etenkin ajatus tieteellisen vallan siirtymisestä
opetusministeriöön. Epäluuloja ruokki myös se tosiasia, että vaikka yliopiston
demokraattisissa elimissä puhuttiin paljon, tehtiin varsinaiset päätökset pitkälti
Helsingissä.203 Mäkivuotin tapaan myös Oulun yliopiston pohjoismaisen filologian
professori ja humanistisen tiedekunnan nykyinen dekaani Paula Rossi katsoo, että
henkilöstön näkökulmasta uudistukset lähinnä ajettiin sisään, eikä henkilökunnalla ollut
varsinaista sananvaltaa tapahtuneeseen kehitykseen.204
Ennakkoluuloista huolimatta yliopiston henkilökunta suhtautui korkeakoululaitoksen
kehitykseen lähinnä paheksumalla sitä yleisesti. Varsinainen vastarinta tiivistyi muutaman
aktiivisen henkilön kannanottoihin, eikä varsinaista barrikadeille nousua Oulussa nähty.
Neuvostoissa

käydyistä

kriittisistä

keskusteluista

huolimatta

Oulun

yliopiston

henkilökunta ei nähnyt tarpeelliseksi ryhtyä vastustamaan päättäjien ja ministeriön
suunnalta kaavailtua korkeakoululaitoksen kehitystä.205 Toiminta Oulussa oli siten varsin
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pitkälti samassa linjassa valtakunnallisella tasolla nähdyn ammattiyhdistystoiminnan
kanssa. Yhtäältä kiivaan vastustuksen puuttumisen voi tulkita tarkoittaneen, että
tapahtuva aatteellinen murros nähtiin osittain positiivisena tai vähintäänkin neutraalina
kehityksenä, minkä vuoksi sen voimakas vastustaminen oli tarpeetonta. Täysin harhaan
menee tuskin sekään luonnehdinta, että suhtautuminen yliopiston hallinnolliseen
kehitykseen oli henkilöstön osalta ajoittain varsin välinpitämätöntä.
Oulun yliopiston silloinen hallintojohtaja Pekka Heikkinen kannusti henkilökuntaa
hyväksymään hallinnollisen kehityksen suunnan. Tekemällä pieniä muutoksia yliopisto
saattoi välttää tilanteen jossa se pakotettaisiin suureen kokonaisuudistukseen. Heikkisen
mukaan pienten askelien tie oli yliopiston kannalta ehdottomasti parempi vaihtoehto.
Hän kehotti etenkin laitoksia tekemään vaadittavia ratkaisuja ja kulkemaan haluttuun
suuntaan itsetoimisesti.206 Heikkinen myös jakoi ministeriön näkemyksen, että
tulosvastuuta oli hankala asettaa jollekin suuremmalle elimelle, esimerkiksi tiedekuntatai laitosneuvostolle. Vastuun tuli olla aikaisempaa selvemmin henkilökohtaista vastuuta.
Koko yliopiston tasolla sama vastuun henkilökohtaisuus merkitsi rehtorin kasvavaa
tulosvastuuta. Samalla yliopiston sisäisiä rakenteita oli tuloksellisuuden nimissä uusittava,
mikä tarkoitti aikaisempaa suurempia laitoskokoja. Laitoksen johtajan tuli tavoitteiden
kautta määritellä laitoksen toiminta ja jaettava sille rahat.207
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkija Vuokko Kohtamäki toteaa, että
yliopiston sisäiset talousohjausrakenteet ovat kiinteästi sidoksissa yliopiston hallinto- ja
johtamisjärjestelmään, -kulttuuriin, sisäisiin valtasuhteisiin sekä muuhun yliopiston
institutionaaliseen ympäristöön. Sisäinen talousohjaus on siten varsin tehokasta
ohjausta.208 Määrärahojen jakamisen keskittyminen vahvemmin yksilöjohtajille lisäsi
heidän valtaansa. Heikkisen näkemyksistä oli havaittavissa ministeriöstä kantautunut
ajatus,

jossa

tulosvastuuta

tuodessaan

opetusministeriö

halusi

varmistaa

tavoitejohtamista ja managerialismia korostamalla, että rahat käytettiin heidän
näkökulmastaan järkevästi. Tämä tarkoitti, ettei päätösvaltaa rahojen jakamisesta tullut
antaa kolmikantaan perustuville neuvostoille, vaan asiaan valtuutetuille – ja toiminnasta
henkilökohtaisessa vastuussa oleville – yksilöjohtajille.
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Tunnettu

organisaatioteoreetikko

Organisaatiosuunnittelu

Henry

tulosyksikköorganisaatiota

Mintzberg

kuvaa

joukoksi

teoksessaan

toiminnallisesti

ja

taloudellisesti itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka keskitetty hallintorakenne liittää yhteen
ylhäältä alaspäin tapahtuvana vallansiirtojen ja säätelymekanismien avulla. Perusperiaate
tulosyksikkörakenteessa on tällöin se, että tulosyksiköt muodostetaan niiden tekemän
työn perusteella, jolloin yksiköille samalla myönnetään markkinoiden palvelemiseen
tarvittava ja operatiivisten toimintojen vaatima valvontavastuu. Mintzbergin mukaan
keskusjohto ei delegoi kaikkea valtaansa tulosyksikköjen johdolle, koska näin se lakkaisi
itse olemasta. Ihannetilanteessa keskushallinto suorittaa valvontaa ja antaen samalla
yksiköille riittävän laajan autonomian omien toimintojensa hoitamiseksi.209 Pertti Malkki
kuitenkin huomauttaa, että arkitodellisuudessa yliopistojen johtaminen laitos-,
tiedekunta- ja keskushallintotasoilla on jatkuvaa tasapainoilua erilaisten ja osittain
keskenään ristiriitaisten elementtien kanssa, joita luovat osaltaan tulosyksiköt, työn
sisältö, tutkimus ja vallankäyttö.210
Professorien taholta aiemmin mainittuun Heikkisen ehdotukseen omatoimisesta
laitoskokojen suurentamisesta suhtauduttiin ainakin osittain kielteisesti. Oulun yliopiston
tiedotuksia – lehden vuoden 1990 joulukuun numerossa professori K.A. Hämeen-Anttila
ja professori Sven-Erik Hjelt totesivat pienten laitosten olevan sekä toimivia että
tuloksellisia. Heidän mukaansa laitosten yhdistäminen toisi toimivan yksikön yläpuolelle
uuden turhan hallinnollisen portaan.211
Myöhemmin myös yliopiston johto toppuutteli opetusministeriön selvitysmiehen Timo
Eskon raportissa Korkeakoulun sisäisen hallinnon kehittäminen esittämiä hallinnollisia
säästöjä. Selvitysmies oli kiinnittänyt huomiota etenkin hallinnon moniportaisuuteen ja
siihen liittyvän alimman tason eli laitostason rakenteelliseen sirpaleisuuteen.
Tehokkuutta vähentävänä tekijänä selvitysmies oli pitänyt myös runsasta kollegiaalista
päätöksentekoa. Oulun yliopiston hallitus kuitenkin arvosteli sitä, että raportissa
rakenteelliset säästötavoitteet olivat kaikille yliopistoille yhteiset, riippumatta siitä mitä he
ovat jo tehneet. Tiukkojen supistamisvelvoitteiden asettaminen yhden henkilöstöryhmän
osalta ei ollut sopusoinnussa korkeakoulujen itsenäisen päätösvallan lisäämisen kanssa.
Yliopiston mielestä selvitysmiehen esittämiä haittoja voitiin vähentää delegoimalla
päätöksentekoa

enemmän

keskushallinnosta

tiedekunta-

ja

laitostasolle

sekä
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kollegiaalisilta elimiltä luottamus- ja virkamiesjohdolle. Kollegiaalisten hallintoelinten
tehtävänä tuli yliopiston hallituksen mukaan olla ensisijaisesti strateginen päätöksenteko.
Vallanjaon suhteen yliopiston hallitus asettui samalla linjalle selvitysmiehen kanssa
todetessaan, että päätösvallan delegoimisen mahdollisuus laitostasolle riippui hyvin
suuressa

määrin

laitosrakenteesta.

Mitä

suurempia

laitokset

olivat

ja

mitä

homogeenisempi niiden rakenne oli, sitä enemmän päätösvaltaa voitiin delegoida
laitostasolle.212
Hannu Pietilä213 tuo esille, että vaikka kaikki kotimaiset yliopistot olivat lujilla taloutensa
kanssa, oli pohjoista Suomea edustaneen Oulun ominaisongelma sen varsin laajalle
levinnyt toiminta ja pirstaleinen yksikkörakenne. Tätä taustaa vasten oli Pietilän mukaan
ymmärrettävää, että kun rahoitusmallia alettiin Oulussa uudistaa tavalla joka nosti
tulokset aikaisempaa ratkaisevampaan osaan, synnytti se paljon vastarintaa etenkin
rakenteiden muutosvaiheessa. Toimintaa oli kuitenkin tehostettava.214 Kasvaneet
laitoskoot eivät tarkoittaneet yliopiston henkilökunnankaan parissa automaattisesti
negatiivista kehitystä. Paula Rossin mukaan aikaisemmasta kasvanut kielten laitos, jonka
laitosneuvosto koostui rakennemuutoksen jälkeen kolmesta kielten oppiaineesta, toimi
hyvin.215
Tulosvastuun periaatteita seuraten päätösvalta siirrettiin Oulussa yhä enemmän
hallitukselta rehtorille, jonka toimikautta jatkettiin samalla kolmesta neljään vuoteen.
Hallituksen

päätösvaltaan

kuuluneita

asioita

siirrettiin

myös

jonkin

verran

tiedekuntaneuvostoille sekä hallintovirastolle. Kokonaisuudessaan toimet pyrkivät
korostamaan yliopiston hallituksen roolia strategisessa ohjauksessa.216
Professorit eivät olleet hallinnollisesti tarkasteltuna tulleiden uudistusten häviäjiä ja ehkä
siksi myös heidän hallinnollinen kritiikkinsä oli varsin vaimeaa. Kivinen ja kumppanit
tuovatkin esille, että vaikka yliopiston sisäiseen vallankäyttöön oli professorien rinnalle
noussut alempien henkilöstöryhmien ja opiskelijoiden edustus, oli professorikunnalla
korkeakoulujen vallankäytössä yhä muita ryhmiä selvästi tähdellisempi asema. Oppituolit
olivat perinteisesti olleet omanlaisiaan valtakeskuksia ja osa keskeisistä valta-asemista ja
päätöksenteosta

oli

virallisestikin

monopolisoitu

professorikunnan

oikeudeksi.
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Korkeakoulujen

uusissa

hallinnonuudistuksissa

professorien

vallankäyttäjinä näytti vankkenevan entisestään.217 Tässä
opiskelijoiden

kritiikki

hallinnon

demokratisoimisen

virallinen

asema

suhteessa oululaisten
keskeneräisyydestä

oli

ymmärrettävää. Jussi Vauhkonen toteaakin teoksessa Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi
yliopisto, että demokratiaa ei pidä yliopistojen yhteydessä samaistaa parlamentarismiin.
Yliopistoissa ei Vauhkosen mukaan vallitse kansanvalta vaan säätyvalta, jonka ylin sääty
ovat professorit.218 Heidän keskuudestaan myös valitaan niin laitosjohtajat, dekaanit kuin
rehtoritkin.
Oulun yliopiston hallinnollisista asiakirjoista käy varsin selvästi ilmi, että ideologisesti
uudet

toimintatavat

tuotiin

yliopistoon

pitkälti

valtion

keskusjohdon

ja

opetusministeriön toimesta. Oulun yliopisto esitti omat epäilyksensä kehityssuunnasta,
mutta loppujen lopuksi aatteellinen murros oli varsin nopea. Yliopiston historiaa
tutkineen Matti Salon mukaan valtakunnan tasolta lupailtu yliopistojen oman
liikkumavaran kehittäminen osoittautui Oulun yliopiston tapauksessa käytännössä
vähäiseksi.219 Yliopiston sisällä toimivien etu- ja ammattijärjestöjen keskuudessa esitettiin
kritiikkiä

korkeakoululaitoksen

kehityssuuntaan

liittyen,

mutta

ymmärrettävästi

kehityksen hallinnollinen osa oli tiedeyhteisön kannalta vain pieni ja usein myös se
vähemmän kiinnostava osa. Toisaalta uusien aatteiden jalkauttaminen yliopiston
toimintaan oli vielä pitkälti toteuttamatta.

Aatteellinen murros muuttuu käytännöksi
1990-luvun

kuluessa

uuden

kehittämislain

ja

uuden

korkeakoulupolitiikan

tulosohjauksen olemus alkoi muuttua käytännön toiminnaksi. Oulussa ongelmallista oli
henkilökunnan työpaineen merkittävä kasvu. Vaikka opiskelijamäärä kasvoi 1990-luvulla
nopeasti, opetushenkilökunnan määrä pikemminkin laski. Samalla heidän hallinnollinen
työnsä lisääntyi.220
Opetusministeriön vuoden 1991 lopussa laatima muistio Korkeakoulutuksen rakenteelliseksi
kehittämiseksi

sisälsi

joukon

toimenpide-ehdotuksia

korkeakoululaitoksen

saneeraamiseksi. Muistion mukaan korkeakoululaitoksessa tuli edistää tuloksellisuutta ja
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taloudellisuutta pitkällä tähtäimellä niin, että tarpeettomaksi käyneitä ja päällekkäisiä
toimintoja lakkautettiin tai tarkoituksenmukaistettiin ja keskeisiksi kehitystekijöiksi
arvioituja toimintoja vahvistettiin. Tulosjohtamisen ja toimintamenobudjetoinnin
periaatteiden mukaisesti vastuu saneerauksesta tuli asettaa korkeakoulujen itsensä
tehtäväksi.221
Oulun yliopiston käytännön kehittämisen kannalta tärkeä toimenpide oli sen toiminnan
kokonaisarviointi, joka käynnistyi vuoden 1991 lopulla yhteistyössä opetusministeriön
kanssa. Matti Salon mukaan arviointi toimi hyvänä yliopiston sisäisen keskustelun
herättäjänä ja sysäyksenä muutosprosesseille.222 Vuosina 1991–1993 toteutettu arviointi
oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa oli yliopiston sisäinen itsearviointi, joka kiinnitti
huomiota epäilyksiin, jotka liittyivät vahvistuvaan yksilöjohtajuuteen. Tausta oletuksena
oli, että yliopistossa johtajia ei yleensä valittu puhtaasti johtamistaitojen perusteella.
Lisäksi yksilöjohtajuuden ja vajaat kymmenen vuotta käytössä olleen demokraattisen
päätöksenteon välillä tuntui olevan ristiriitaa. Kokonaisarvioinnin toinen puoli oli
ulkopuolisen arviointiryhmän tekemä analyysi yliopiston tilasta. Ulkopuolinen
arviointiryhmä keskitti huomionsa yliopiston kykyyn kohdata tulevia haasteita, joita
aiheuttivat ennen kaikkea ohjausjärjestelmän muutos, taloudelliset leikkaukset ja
kansainvälistyminen. Arviointiryhmä tarkasteli yliopiston toimintaa ennen kaikkea
hallinnollisen

päätöksenteon

ja

johtamisen

eli

toimintakyvyn

turvaamisen

näkökulmasta.223
Ulkopuolinen arviointiryhmä piti yliopiston suurimpana ongelmana strategisen
johtamisen puuttumista. Tämä oli ongelmallista etenkin akuutin taloudellisen kriisin
aikana. Yliopiston tuli arviointiryhmän mukaan kytkeä tärkeimmät sidosryhmänsä
tiiviimmin

strategiseen

suunnitteluun

ja

kehittää

suunnittelu-

ja

päätöksentekojärjestelmää niin, että se sisälsi aikaisempaa enemmän seurantaa. Samalla
suunnittelujärjestelmä tuli kehittää vuorovaikutteisemmaksi, jotta se pystyi tukemaan ja
aktivoimaan laitoksia. Yliopiston suhtautumista henkilöstöönsä arviointiryhmä piti
lähinnä hallinnollisena, ei toiminnallisena tai strategisena. Tämä näkyi muun muassa
henkilöstön arvioinnin puuttumisena. Ulkopuolinen arviointiryhmä kehotti yliopistoa
siirtymään julistuksista tekoihin. Yliopiston itsearvioinnissa henkilöstöhallinnon
puutteita tarkasteltiin henkilöstön ja palvelun näkökulmasta. Tämän pohjalta todettiin
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tarve siirtyä byrokraattisesta tapakulttuurista palvelukulttuuriin.224 Kokonaisuudessaan
yliopiston keskushallinto sai yliopiston kokonaisarvioinnissa kritiikkiä siitä, että se oli
lähtökohdiltaan liian byrokraattinen.225
Ajallisesti yliopiston kokonaisarvioinnin toteuttaminen sijoittui yhteen valtakunnallisen
talousahdingon kanssa. Hannu Pietilän mukaan suomalaista yhteiskuntaa ravistellut
lama-aika asetti haasteita myös yliopistojen hallinnolle. Oulun yliopiston silloinen
hallinto oli rakennettu pitkälti normiohjauksen aikaiseen yliopiston edunvalvontatyöhön,
jonka vuoksi sen muokkaaminen katsottiin yliopiston hallintojohdossa välttämättömäksi.
Avauksia asian suhteen oli Pietilän mukaan kuitenkin vaikea tehdä keskushallinnosta
käsin, sillä yliopiston eri ryhmittymät ajoivat vahvasti omia etujaan. Henkilökunnan
valmius ja tahtotila organisatorisiin uudistuksiin olivat Pietilän mukaan heikot.226
Oulun yliopiston vuoden 1993 rehtorinvaalitaistelusta tuli kova, mutta samalla
poikkeuksellisen avoin. Matti Salon mukaan rehtorin valintaan liittyvän muutoksen
taustalla olivat yhtenä tekijänä uudet tulosjohtamisen opit, jotka edellyttivät
rehtorikandidaateilta selkeää ohjelmaa ja näkemyksiä yliopiston tulevaisuudesta.
Yliopiston uudeksi rehtoriksi valittiin tiukan kamppailun päätteeksi luonnontieteellisen
tiedekunnan dekaani, professori Lauri Lajunen. Yliopisto otti kokonaisarvioinnin
tulokset ja esitykset vakavasti ja pyrki uuden rehtorinsa johdolla hyödyntämään
kokonaisarvioinnista saamansa palautteen.227 Asioihin tarttuminen oli nähtävissä
esimerkiksi yliopiston ja opetusministeriön välisessä tulossopimuksessa kaudelle 1995–
1998, jossa todettiin yliopiston aloittaneen tiedekuntiensa organisaation uudistamisen
sekä laitosrakenteiden ja tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt. Kehitystä tukemaan
asetettiin myös useita työryhmiä sekä selvitysmies. Oulun yliopisto tuli sopimuksen
mukaan tekemään sellaisia johtamista, toiminnan rakenteita ja organisaatiota koskevia
muutoksia, joilla toiminnan tuloksellisuutta voitiin parantaa. Lisäksi yliopiston tuli pyrkiä
lisäämään budjetin ulkopuolisen rahoituksen osuutta ja saattaa liiketaloudellinen
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palvelutoimintansa taloudellisesti kannattavaksi.228 Vuoden 1994 alusta lukien Oulun
yliopisto siirtyi lopullisesti toimintamenobudjetointiin ja tulosjohtamiseen.229
Oulun

yliopiston

ylioppilaskunta

sen

sijaan

piti

kokonaisarvioinnin

tuloksia

vahvistuksena esittämälleen kritiikille. Arvioinnin opiskelijavastauksista oli heidän
mukaansa havaittavissa se kurjuus, jossa opiskelijat joutuivat yliopistossa elämään.
Laitosten asetelmat olivat edelleen autoritäärisiä, eikä opiskelijoita kuunneltu. Heidän
vaihtoehtonsa ja vaikutusvaltansa jäivät täten olemattomiksi. Opiskelijat korostivat, että
myös kansainvälinen arviointiryhmä oli antanut yliopistolle pyyhkeitä siitä, ettei se ollut
tarpeeksi huomioinut opiskelijoita toiminnassaan.230 Kritiikistä huolimatta opiskelijoiden
keskusteluyhteys yliopiston johtoon säilyi hyvänä. Toimivista väleistä yliopiston johtoon
kertoi osaltaan se, että myöhemmin vuonna 1995 ylioppilaskunnan jäsen Vesa Ikola
joutui vastailemaan päättäjien ihmettelyyn: miksi opiskelijat eivät näy ja kuulu, kuten
heidän nuoruudessaan? Ikolan mukaan yksi olennainen tekijä tähän oli se, että
ylioppilaskunnalla oli varsin toimivat sisäiset vaikuttamisyhteydet, erityisesti yliopiston
johtoon.231
Äänekkäämpää toimintaa peräänkuulutti myös Oulun yliopiston suunnittelupäällikkö
Olavi Jakkula. Hän ihmetteli missä olivat yliopistoyhteisön kannanotot ympärillä
tapahtuvaan korkeakoulupolitiikkaan? Jakkula kaipasi kannanottoja ja debattia.
Kriittisellä, keskustelevalla ja kantaaottavalla toimintakulttuurilla oli Jakkulan mukaan
erityisen tärkeä merkitys yliopiston toiminnalle.232 Markku Mäkivuotin mukaan
yliopiston henkilöstön kannanottoja hillitsi osaltaan se tosiasia, että heillä ei juuri ollut
valtaa

ympärillä

tapahtuvaan

korkeakoulupolitiikkaan.

Sen

sijaan

että

ammattiyhdistysliikkeet olisivat osallistuneet laajalti yliopiston hallinnolliseen ja
valtakunnalliseen

korkeakoulupoliittiseen

debattiin,

ne

keskittyivät

omien

työntekijöidensä edunvalvontaan. Myös valtakunnan tasolla ammattiyhdistysliikkeet ja järjestöt olivat usein toiminnassaan sovittelevia. Koska todellista vastarintaa ei ollut, oli
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liike-elämän oppien käytännön jalkauttaminen Oulun yliopistoon henkilöstön kannalta
suhteellisen kivuton prosessi.233
Omalta osaltaan tapahtuvan kehityksen arvosteluun otti kantaa yliopiston rehtori Lauri
Lajunen. Ensimmäisessä yliopiston lukukauden avajaisissa pitämässään puheessa
Lajunen totesi, että Suomen korkeakoululaitos oli parhaillaan voimakkaiden
ristipaineiden alaisena. Akuutin taloudellisen kriisin ohella normiohjauksesta ja
momenttisidonnaisuudesta oltiin siirtymässä opetusministeriön linjausten mukaisesti
tulosohjausjärjestelmään, mikä mahdollisti yliopistoille suuremman vapauden ja vastuun
päättäessään omista asioista. Lähitulevaisuudessa korkeakoulujen kehittäminen saattoi
perustua vain niukkenevien resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Vaikka
Lajunen antoikin ymmärrystä valtion hankalaan tilanteeseen, hän myös kritisoi
yksityissektorin oppien, arvioinnin ja liiketaloudellisen johtamisen tuomista osaksi
akateemista maailmaa. Ne eivät sopineet Lajusen mukaan kovinkaan hyvin yliopiston
keskustelevaan kulttuuriin. Määrällisiin tavoitteisiin perustuva tulosohjausjärjestelmä ja
tulosyksiköiden välinen kilpailu heikensivät omalta osaltaan työyhteisön ilmapiiriä,
vaikka suunta olikin kohti monitieteellisyyttä.234 Haastavasta tilanteesta riippumatta
yliopiston tuli Lajusen mukaan kehittää toimintaa ja johtajuutta yhä enemmän
vuoropuhelun ja vastuullisuuden suuntaan, jolloin yhteistyön ja yhteisvastuun tuli olla
arvostettua ja palkittavaa. Tämä edellytti, että kaikki yliopiston osapuolet oli saatava
mukaan yhteiseen strategiaan.235
Rehtorin aseman osalta Lajunen katsoo, että vaikka muutos tulosohjaukseen siirryttäessä
oli yliopiston johtamisen kannalta merkittävä, eivät rehtorin mahdollisuudet johtamiseen
juuri lisääntyneet. Vastuu sen sijaan kasvoi huomattavasti, koska muutoksen myötä
opetusministeriön osoittamat määrärahat sidottiin mitattaviin tuloksiin. Tämä tiukensi
osaltaan ministeriön ohjausta. Lajusen mukaan rakenteellisesta kehittämisestä alettiinkin
puhua tilanteessa, jossa yliopiston johtamisjärjestelmä ei vielä tukenut tiedeyhteisölle
vaikeiden päätösten läpivientiä.236

233

Markku Mäkivuotin haastattelu 22.8.2013.
Lauri Lajusen yliopiston avajaispuhe 1993/94. Teoksessa Tilivirastorehtorit ovat puhuneet 2010,
256–259.
235
Lauri Lajusen yliopiston avajaispuhe 1994/95. Teoksessa Tilivirastorehtorit ovat puhuneet 2010,
263–265.
236
Lauri Lajusen haastattelu 18.9.2013.
234

56

Oulussa tapahtunut kehitys johti väistämättä kohti lainsäädännön uudistamista.
Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.12.1993 esitykset uudeksi Oulun
yliopistoa koskevaksi asetukseksi sekä Oulun yliopistoa koskevan lain muutoksiksi.
Esityksessä oli huomioitu tulosohjauksen mukanaan tuomat vaatimukset. Tavoitteena
oli, että monijäseniset hallintoelimet saattoivat keskittyä ensisijaisesti strategiseen
päätöksentekoon.

Samanaikaisesti

päätöksenteossa.

Yliopiston

yksilöjohtajuus

ulkopuolisten

korostuisi

sidosryhmien

operatiivisessa
osallistuminen

päätöksentekoon turvattiin perustamalla neuvottelukunta. Hallinnon uudistamista oli
tarkoitus jatkaa yliopiston sisäisenä työnä uudistamalla kaikki hallintoa koskevat johto- ja
ohjesäännöt. Tavoitteena oli delegoida päätöksenteko mahdollisimman paljon
toiminnalliselle tasolle.237 Täten vuonna 1994 formalisoitu uusi laki ja asetus vahvistivat
tulosohjausta ja yksilöjohtajuutta uuden korkeakoulupolitiikan edellyttämällä tavalla.238
Vaikka moni asia muuttuikin, ei aivan kaikkea hyväksytty. Opetusministeriön
kansliapäällikön Jaakko Nummisen johdolla toiminut työryhmä valmisteli vuonna 1994
lakiluonnoksen, jonka mukaan maan hallitus nimittäisi tulevaisuudessa rehtorit
korkeakoulujen esityksestä. Ajatus herätti keskustelua yliopistoyhteisössä, ja etenkin
opiskelijat tyrmäsivät ajatuksen. Heidän mukaansa rehtorin oli nautittava oman
tiedeyhteisönsä luottamusta. Rehtorin valinnan siirtäminen valtioneuvostolle johtaisi
ylioppilaskunnan mielestä siihen, että henkilön aikaisempi poliittinen aktiivisuus ja
jäsenkirjan väri nousisivat entistä tärkeämmiksi valintakriteereiksi.239
Edellä mainittu, yliopiston hallituksen hyväksymä Oulun yliopiston neuvottelukunta
perustettiin vuonna 1994. Sen tehtävänä oli välittää ulkopuolisten sidosryhmien
näkemyksiä yliopiston toiminnan kehittämisestä. Neuvottelukunta oli esillä jo yliopiston
perustamisvaiheessa

1950-luvulla,

mutta

yliopistojen

autonomialla

ja

tieteen

itseohjautuvuudella oli tällöin niin suuri painoarvo, ettei neuvottelukuntaa syntynyt.
Matti

Salon

mukaan

neuvottelukunnan

muodostaminen

kuvasi

koko

korkeakoululaitoksessa tapahtunutta muutosta. Yliopiston tehtävä ei ollut enää palvella
ensisijaisesti puhtaan tieteen päämääriä vaan ympäristön konkreettisia tarpeita.240
Artikkelissaan Yliopiston sisäisen järjestyksen muutos 1980-luvulta 2010-luvullle Joensuun
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yliopiston sosiologian professori Leena Koski toteaa aikakauden murroksen saaneen
yliopistoinstituutiossa erityisiä sisältöjä, jotka vaikuttivat kokonaisvaltaisesti yliopistojen
toiminnan logiikkaan. Riippumatta siitä vastasivatko ihanteet yliopistosta, jossa tehtiin
jotain itseään suurempaa, tärkeämpää ja ylevämpää yliopiston todellista historiaa,
mursivat tulosjohtaminen ja toiminnan tehostaminen omalta osaltaan tätä aatteellista
maailmaa.241
Seuraavana

yliopiston

sisäisenä

hallinnon

hallintojohtosääntö, joka astui voimaan 1.5.1995.

uudistamistyönä
242

syntyi

uusi

Uuden johtosäännön taustalla oli

Oulun yliopistoa koskeva asetus243, joka oli astunut voimaan saman vuoden alusta. Uusi
johtosääntö sisälsi tarkoituksella paljon sellaisia määräyksiä, jotka olivat aikaisemmin
sisältyneet asetukseen. Hallintojohtosääntö sisälsi myös henkilöstöhallintoon liittyvää
päätösvallan delegointia tiedekunta- ja laitostasolle. Tavoitteena oli siirtää hallinnollista
valtaa mahdollisimman lähelle perustoimintoja. Uuden hallintojohtosäännön mukaan
yliopistoa johtivat hallitus ja rehtori. Rehtori myös toimi hallituksen puheenjohtajana.
Hallintoviraston tehtävänä oli esitellä ja toimeenpanna hallituksen ja rehtorin
päätettäväksi kuuluvat asiat. Laitosneuvostoa lukuun ottamatta päätökset tuli tehdä
esittelystä. Voimasuhteiltaan monijäseniset hallintoelimet pysyivät entisen kaltaisina.244
Johtosääntöä valmistelleen yliopiston silloisen toimistopäällikön Hannu Pietilän mukaan
uusi hallintojohtosääntö heijasteli valtionhallinnossa tapahtuneita muutoksia, etenkin
siirtymistä

tulosohjaukseen.

Hän

korosti

johtosäännön

joustavuutta

aiempiin

säännöksiin verrattuna. Nyt päätösvaltaa voitiin säännön puitteissa delegoida varsin
paljon laitostasolle, jos näin tahdottiin. Periaatteena tehtävänjaossa kollegiaalisten
hallintoelinten ja yksilöjohtajien kesken päätöksenteon eri portailla oli, että elimet
vastasivat alueensa strategisesta eli pitkäntähtäimen suunnittelusta ja esimerkiksi
määrärahojen

jakamisen

perusteista.

Yksilöjohtajat,

kuten

yliopiston

rehtori,

tiedekuntien dekaanit ja laitosten johtajat puolestaan hoitivat käytännön päivittäistä
johtamista ja päätöksentekoa sekä vastasivat varsinaisesta määrärahojen jakamisesta ja
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Pietilän mukaan johtajuus, siihen liittyvät
tehtävät ja vastuu, korostuivat aiempaa johtosääntöä enemmän.245 Erilaisista vivahteista
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huolimatta yliopistojen, kuten Oulunkin, hallintomalleissa yhtenä muutoksena on 1990luvulla

ollut

pyrkimys

siirtyä

asteittain

kollegiaalisesta

päätöksentekotavasta

päällikkövaltaiseen.
Vaikka 90-luvulla valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan kehitys vei kohti lisääntyvää
yksilöjohtajuutta, eivät laissa kirjatut rehtorin tehtävät olleet Lauri Lajusen mukaan
erityisen mittavat. Yliopiston ylin päättävä elin oli yliopiston hallitus, jossa tehtiin lähes
kaikki päätökset. Tästä syystä rehtori joutui käyttämään käytännössä enemmän valtaa
kuin lait, asetukset ja johtosäännöt hänelle antoivat. Epäselvästä johtamisjärjestelmästä ja
epävirallisista tehtävistä huolimatta rehtorilla oli suuri vastuu yliopiston toiminnasta.246
Hallintojohtosäännön uudistusta seurasi vaalijohtosäännön uudistaminen vuonna 1996.
Myös vaalijohtosääntöä pyrittiin muotoilemaan paremmin uusia toimintatapoja
vastaavaksi. Keskeisimmät muutokset olivat; että laitostason hallintoa ei enää säädetty
kiinteästi

vaan

se

vaati

tiedekuntaneuvostoilta

kutakin

vaalikautta

koskevia

erillispäätöksiä; ja yliopiston hallintoelimiin valittavien opiskelijajäsenten valintavalta
siirtyi ylioppilaskunnalle.247 Opiskelijoiden osalta oli ymmärrettävää, että yliopiston
hallintovaaleista siirryttiin malliin, jossa ylioppilaskunta valitsi opiskelijaedustuksen, sillä
kuten aikaisemmin on tullut esille, opiskelijoiden äänestysaktiivisuus hallintovaaleissa oli
parhaillaankin vaatimatonta. Ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa ääntään käytti
huomattavasti suurempi osa opiskelijoista, minkä vuoksi ylioppilaskunta koki
uudistuksen lisäävän toimintansa demokraattisuutta.248
Oulun yliopiston hallitus katsoi tapahtuvan korkeakoululaitoksen kehityksen olevan
pääosin järkevää tai ainakin taloudelliseen tilanteeseen nähden välttämätöntä.
Hallituksessa myös tartuttiin aidosti toimeen yliopiston sisäisten toimintojen
tehostamiseksi. Osaltaan tehtyjen toimien avulla Oulun yliopisto selvisi lopulta laman
kurimuksesta melko vähäisin tappioin. Toisaalta laman aikana yliopiston sisäiset ja
ulkoiset toimintatavat joutuivat mukautumaan 80-luvulla yliopistoon rantautuneiden
aatteellisten

pyrkimysten

vaatimuksiin.

Kokonaisuudessaan

muutos

246

Lauri Lajusen haastattelu 18.9.2013.
Hall. ptk 4.9.1996. Ks. kohdasta 3: Vaalijohtosäännön vahvistaminen. OYA.
248
Merja Aakko, “Kuka päättää, kuka istuu seuraavassa yliopiston hallituksessa?” Ylkkäri 20.3.1996;
“Edarin ja hallituksen päätöksiä”. Ylkkäri 11.9.1996.
247

59

markkinataloudellisten koulutuskäytäntöjen suuntaan herätti yliopiston hallituksesta
huolta, joka myös välitettiin eteenpäin opetusministeriölle.249
Yliopiston voi mieltää elävän suhteellisen pysyvien kriisien keskellä ja jatkuvassa
muutostilassa. Tällöin uudet toimintamallit ja akateemisen vapauden menettäminen ovat
jokapäiväisiä keskustelun aiheita. On kuitenkin hyvä ymmärtää se, että kun uudet
ajatukset ja toimintamallit ovat saaneet aatteellisen hyväksynnän tai niiden vastustus on
ollut tarpeeksi heikkoa, on käytännön toteutus usein enää loppurutistus, joka tulee ikään
kuin kehityksen välttämättömänä seurauksena. Varsinainen taistelu on tällöin jo ohi.
Oulun yliopistossa 90-luvulla käyttöönotetut uudet yliopiston toimintaa ja hallintoa
tehostaneet käytännöt kohtasivat lopulta varsin vähäisen vastarinnan. Epäilyksiä, puhetta
ja pelkoa esiintyi yliopistoyhteisön sisällä, mutta aatteellisesti ratkaiseva murros oli
tapahtunut jo aikaisemmin.

***
Korkeakoulupoliittisen sääntelyjärjestelmän murros alkoi Suomessa 1980-luvulla.
Vuonna 1986 annettu korkeakoululaitoksen kehittämislaki kirjasi ensi kertaa liikeelämästä lainatut toimintatavat lain muotoon. Nämä toimintatavat konkretisoituivat
yliopistojen arkeen kunnolla 1990-luvulla, jolloin muutosta vauhditti valtiontalouden
alamäki. Kehityksen taustalla oli ulkomailta Suomeen rantautuneiden uusien
julkishallinnollisten

tehostamistoimien

ulottaminen

verovaroilla

toimivaan

korkeakoululaitokseen.
Valtion hallinnon ja opetusministeriön korostamasta itsehallinnon strategiasta
huolimatta korkeakoululaitosta ohjattiin edelleen paljolti valtiovallan poliittisen tahdon
mukaan. Uudeksi yliopistojen ja opetusministeriön väliseksi ohjausmalliksi tuli
tulosohjaus,

joka

herätti

yliopistoissa

keskustelua

ja

kriittisiä

kannanottoja.

Yliopistoyhteisö ei nähnyt sen soveltuvan tutkimusta ja opetusta harjoittavaan
asiantuntijaorganisaatioon.
Korkeakoulupolitiikassa 1980- ja 1990-luvuilla nähty murros muutti yhtäältä myös
valtion hallinnon korkeakoulupoliittisia voimasuhteita. Asioita valmistelleet komiteat
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vaihtuivat yhä useammin työryhmiin, selvitysmiehiin ja konsultteihin, mikä vähensi
asioiden valmistelun ja päätöstenteon läpinäkyvyyttä. Korkeakoulupoliittista valtaa valui
kansanedustajilta
korkeakoulujen

virkamiehille.
taloudellista

Samalla

vastuuta

opetusministeriö

kolmikantaan

pyrki

perustuvilta

siirtämään
neuvostoilta

henkilökohtaisessa vastuussa oleville yksilöjohtajille, etenkin rehtorille.
Valtakunnan tasolla yliopistoyhteisön eri eturyhmät ja ammattiyhdistykset suhtautuivat
kehitykseen epäluuloisesti. Varsinkin 90-luvulla tapahtuneet käytännön toimet
aiheuttivat kriittisiä kannanottoja ja kärkeviä näkemyksiä kehityksen aiheuttamiin
muutoksiin yliopistojen sisäisessä toiminnassa. Hallinnollisesta kehityksestä huolimatta
yliopiston eri vaikuttajatahojen huomio oli enemmän omien etujen turvaamisessa kuin
osallistumisessa

valtakunnalliseen

korkeakoulupoliittiseen

keskusteluun.

Yhtäältä

tiedeyhteisön päähuomio oli ymmärrettävästi tieteen tekemisessä, ei hallinnollisissa
kysymyksissä. Ajoittain kiivasta kannanotoista huolimatta barrikadeille nousua ei
tapahtunut. Uudet liike-elämän toimintatavat tulivat osaksi yliopistolaitosta lopulta
varsin vähin soraäänin. On myös syytä huomata, että osaltaan korkeakoulupoliittisen
kehityksen nähtiin järkeistävän yliopistojen sisäistä toimintaa ja parantavan toiminnan
laatua. Kehitystä selkeästi puolustavat kannanotot ovat kuitenkin – poliitikkoja ja ylimpiä
virkamiehiä

lukuun

ottamatta

–

usein

edustaneet

vähemmistöä

maamme

korkeakoulupoliittisessa keskustelussa.
Oulun yliopistossa tapahtunut kehitys ja siihen liittyneet yliopistoyhteisön reaktiot
vastasivat varsin hyvin valtakunnan tasolla tapahtunutta yliopistolaitoksen kehitystä ja
siihen liittyneitä kannanottoja. Toiminnan painopiste siirtyi myös Oulussa tiukasta
etukäteissuunnittelusta uusien ohjaus-, arviointi- ja tulosneuvottelumekanismien
mahdollistamaan jälkikäteisseurantaan.
Oulun yliopiston hallinnossa siirryttiin kolmikantaan perustuviin neuvostoihin muuhun
maahan verrattuna jälkijunassa, mutta 80-luvun lopulla ja viimeistään 90-luvulla
tapahtunut hallinnollinen kehitys juurtui täällä yliopiston toimintaan muun maan
tahdissa. 90-luvun alussa yliopistossa suoritetun kokonaisarvioinnin tulokset otettiin
tarkasti huomioon ja niiden pohjalta aloitettiin yliopiston toiminnan uudistamis- ja
tehostamistoimet. Osaltaan uudistamista vauhdittivat valtion johtamisjärjestelmän
muutos sekä taloudellinen tilanne. Pienistä vivahde-eroista huolimatta myös Oulun
yliopistossa tulosohjaus vei kohti lisääntyvää yksilöjohtajuutta, mikä herätti epäilyksiä ja
kriittisiä

kannanottoja

yliopiston

henkilökunnan

keskuudessa.

Samaan

aikaan

vahvistettiin monijäsenisten hallintoelinten strategista johtajuutta.
61

Oululainen yliopistoyhteisö suhtautui kehitykseen ennakkoluuloisesti, mutta käytävillä ja
kahvipöydissä esitetyt kriittiset kannanotot eivät sellaisinaan näkyneet monijäsenisten
neuvostojen päätöksissä. Henkilökunnan ja opiskelijoiden kiinnostus valtakunnantason
korkeakoulupolitiikkaan oli monessa suhteessa varsin laimeaa. Myötämielisimmin
kehitykseen suhtautuivat yliopiston rehtori ja hallintojohto, jotka joutuivat kantamaan
hallinnollisesti suurimman vastuun tulosohjauksen toimivuudesta. Kokonaisuudessaan
laman vauhdittamat korkeakoululaitoksen kehittämistoimet etenivät Oulussa käytäntöön
ilman suurempaa vastarintaa.
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2. UUDEN VUOSITUHANNEN KORKEAKOULUPOLITIIKKA A

2.1 Valtakunnallinen kehitys ylikansallisessa kontekstissa
Vuoden 1997 yliopistolaki
Uuden vuosituhannen kansallinen korkeakoulupolitiikka sai vahvan lähtökiihdytyksen
1990-luvun loppupuolen koulutuspoliittisista uudistuksista, joista näyttävimmäksi kohosi
vuoden 1997 yliopistolaki.
Pääministeri Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen (SDP, Kokoomus, RKP,
Vasemmistoliitto,

Vihreät)

hallitusohjelmassa

13.4.1995

–

15.4.1999

todettiin

koulutuksen ja tieteen osalta, että laadusta ja reagointiherkkyydestä yhteiskunnan
muutoksiin tullaan huolehtimaan jatkuvalla arvioinnilla ja koulutuksen määrällistä
sääntelyjärjestelmää uudistamalla. Lisäksi koulutuksen lainsäädäntö tullaan kokoamaan
hallituskaudella ja samanaikaisesti korkeakoulujen rahoitus järjestämään siten, että
korkeakoulut kykenivät tulokselliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan.250 Yliopistot nähtiin
siten yhä enemmän autonomisina korkeakouluina, joiden oli tehtävä tulosta.251 Heikki
Patomäki katsoo artikkelissaan Yliopisto konkreettisena utopiana: kokemuksia Turusta
Nottinghamiin ja Helsingistä Melbourneen, että Lipposen ensimmäinen hallituksen
linjauksissa ja toimissa oli nähtävissä Iso-Britanniasta levinneet Margaret Thatcherin
uusliberalistiset

yhteiskunta-

ja

koulutusmallien

ihanteet.252

Kotimaisen

yliopistolainsäädännön uudistus ei siten lähtenyt liikkeelle yliopistomaailmasta tai
järjestöpuolelta, jotka katsoivat silloisen lainsäädännön korjaamisen olevan riittävä
toimenpide,

vaan

uuden

lain

laittoi

liikkeelle

maan

poliittinen

johto

ja

opetusministeriö.253
Yliopistojen toimintaa säädeltiin 1990-luvun lopulle saakka korkeakoulukohtaisilla laeilla.
Koska järjestelmä nähtiin teknisesti hankalaksi ja koska normiohjauksesta oli siirrytty
tulosohjaukseen, oli asianmukaista siirtyä yksittäisistä korkeakoulukohtaisista laeista
yhteen yleisen tason yliopistolakiin. Muutos liittyi suomalaisen koulutusjärjestelmän
kokonaisremonttiin, sillä samaan aikaan oli valmisteilla koulutuksen lainsäädännön
kokonaisuudistus. Uudet lakiehdotukset herättivät akateemisissa piireissä vilkasta
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keskustelua, mutta etenivät jälleen varsin nopealla tahdilla.254 Uusi yliopistolaki255 kokosi
erilliset 20 lakia yhdeksi yliopistolaiksi. Yhdessä seuraavana vuonna hyväksytyn
yliopistoille yhteisen yliopistoasetuksen256 kanssa se vei loppuun lainsäädännöllisen
kehityksen yhdeksi – vaikkakin monenkirjavaksi – korkeakoululaitokseksi.257
Vuoden 1997 laissa yliopistoilla todettiin olevan itsehallinto. Ne saivat lain myötä
aiempaa suuremman vallan päättää sisäisestä hallinnostaan ja päätösvaltasuhteistaan,
mikä näkyi etenkin siinä, että lukuisat asiat määrättiin nyt päätettäviksi yliopistojen
omissa johtosäännöissä. Lisääntyneen hallinnollisen autonomian myötä yliopistot saivat
esimerkiksi päättää itse jakautumisestaan tiedekuntiin ja muihin yksiköihin.258
Yliopistojen hallinto ja päätöksenteko oli organisoitu useimmiten kolmiportaisesti
laitosneuvostojen,

tiedekuntaneuvostojen

ja

hallituksen

toimijoihin.

Niiden

koostumuksesta määrättiin lain mukaan yliopistojen omissa johtosäännöissä.259 Lain
asettama ainoa rajoitus oli, että millään ryhmällä ei tullut olla enemmistöä missään edellä
mainituissa toimielimissä.
Pakollisiksi hallintoelimiksi yliopistolaki osoitti hallituksen ja rehtorin. Uuden lain myötä
hallituksen

ja

opetuksen

järjestelmistä

vastaavien

yksiköiden

monijäsenisiin

hallintoelimiin voitiin nimittää jäseniä myös yliopiston ulkopuolisesta yritysmaailmasta.
Yhtäältä laki mahdollisti rehtorin nimittämisen yliopiston ulkopuolelta – joskin hänen
tuli olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.
Uuden yliopistolain mukaan yliopiston ylimmän päättävän elimen eli hallituksen tehtävä
oli yleisen kehittämistehtävän lisäksi hyväksyä yliopiston taloutta ja toimintaa koskevat
suunnitelmat, päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista, antaa tärkeissä asioissa
yliopistoa koskevat lausunnot sekä hyväksyä johtosäännöt ja muut yliopiston toimintaa
ohjaavat määräykset. Hallituksen puheenjohtajana toimi rehtori ja hallituksessa tuli olla
edustettuna ryhmittäin yliopiston professorit, muut opettajat ja tutkijat, muu henkilöstö
sekä opiskelijat. Rehtorin rooli yliopiston johtamisessa määriteltiin laissa siten, että
rehtori johti yliopiston toimintaa sekä käsitteli ja ratkaisi yliopiston yleistä hallintoa
koskevat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai yliopiston sisäisissä määräyksissä toisin
säädetty tai määrätty. Yliopistossa saattoi olla yksi tai useampi vararehtori yliopiston
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hallituksen päätöksen mukaisesti.260 Laki antoi yliopistoille mahdollisuuden myös
yhteisiin kanslereihin, mutta tähän tilaisuuteen ei tartuttu. Olennainen muutos
aikaisempiin lakeihin oli, että yliopistojen valtuustoista luovuttiin kokonaan.
Valtuustojen tilalle tuli kolmikantaan perustuva vaalikollegio henkilövalintoja kuten
rehtorin valintaa varten.261
Yliopistolain ohella korkeakoulujen päätösvalta lisääntyi virantäytöissä ja yhtä aikaa
yliopistolain kanssa voimaantulleen hallitusmuodon sekä professorin viran täyttämistä
koskevan lain muutoksen myötä. Professorien virkojen täyttö siirtyi yliopistoille, kun
heidät oli aikaisemmin nimittänyt tasavallan presidentti. Samalla yliopistojen opettajat
siirtyivät kokonaistyöajan piiriin ja apulaisprofessorien nimike jäi historiaan.262
Lain mukanaan tuomat mahdollisuudet entistä vapaammasta henkilöstövalinnasta ja politiikasta, organisaatiorakenteen kehittämisestä sekä ulkopuolisten sidosryhmien
käyttämisen mahdollisuudesta päätöksenteossa ilmensivät Pertti Malkin mukaan
kasvanutta strategia-ajattelun ja strategisen johtamisen mahdollisuutta yliopistoissa. 263
Painotukselle oli tilausta, sillä opetusministeriö oli kritisoinut yliopistoja niiden
strategioiden pehmeydestä.264 Samalla pyrkimys siirtyä operatiivisella puolella asteittain
kollegiaalisesta päätöksentekotavasta päällikkövaltaiseen jatkui, mikä näkyi uudessa laissa
rehtorin ja dekaanin johtajuuden korostamisena.265 Tätä, varsin liike-elämän ihanteita
noudattavaa, kehitystä tuki myös se, että uuden toimintapolitiikan kulmakiveksi nousseet
laadunvarmistus ja arviointi legalisoituivat uuden yliopistolain myötä. Yliopistoille
sälytettiin nyt yleinen arviointivelvoite: tästä lähtien niiden oli arvioitava toimintaansa
sekä julkistettava arviointinsa tulokset.266
Vuoden 1997 yliopistolaki tuki yliopistojen toiminnan tehostamista ja tuloksellisuuden
parantamista. Se pyrki kehittämään korkeakoulujen johtamisen edellytyksiä ja usutti
korkeakoulut ottamaan käyttöönsä toiminnan arviointijärjestelmät, joiden tulokset olivat
keskeisiä valtion taholta tulevia voimavaroja kohdennettaessa. Samat asiat olivat olleet
selkeitä suuntaviivoja läpi 1990-luvun yliopistopolitiikan, eikä tähän linjaan ilmaantunut
lain myötä suunnanmuutosta. Vaikka vuoden 1997 yliopistolaki syvensi 1980-luvulla
alkanutta tehokkuutta ja tuottavuutta korostanutta korkeakoulupolitiikkaa, katsoo Osmo
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Lampinen, että lain myötä yliopiston arjessa tapahtuneet muutokset eivät olleet lopulta
kovinkaan suuria.267

Kansallisen korkeakoulupolitiikan kehitys
Lipposen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmassa painotettiin koulutusjärjestelmän
reagointiherkkyyttä ja jatkuvaa arviointia. Korkeakoulujen toiminta tuli järjestää siten,
että ne kykenivät tulokselliseen toimintaan.268 Tytti Isohookana-Asunmaan mukaan
valtioneuvostossa

siirryttiin

samoihin

aikoihin

virkaveljellisestä

päätöksentekokulttuurista ministerikeskeiseen päätöksentekoon. Aikaisemmin ministerit
olivat saattaneet osallistua toisen ministeriön kokouksiin ja päätöksentekoon, mutta nyt
siirryttiin malliin, jossa jokainen ministeri hoiti yksin oman tonttinsa. Tämä,
tulosohjaukseen liittyvä, kehitys lisäsi Isohookana-Asunmaan mukaan osaltaan
koulutuseksperttien valtaa ja vähensi ministeriöiden toiminnan kollegiaalisuutta.269
Lipposen toisen hallituksen (SDP, Kokoomus, RKP, Vasemmistoliitto, Vihreät)
aloittaessa kautensa vuonna 1999 Suomen taloudelliset kasvunäkymät olivat varsin
hyvät. Tulosohjauksen lisäksi korkeakouluja kannustettiin entistä vahvemmin tuotosten
kaupallistamiseen ja kansainvälisyyteen.270 Anneli Jäätteenmäen lyhyeksi jääneen
hallituksen (Keskusta, SDP, RKP) hallitusohjelmassa vuodelta 2003 todettiin, että
yliopistojen rahoitus turvataan lainsäädännöllä ja yliopistolain uudistamisen yhteydessä
arvioidaan myös yliopistojen toiminnallisia kehittämistarpeita.271 Jyväskylän yliopiston
tutkijan

Jouni

muuttaminen

Tillin
tarkoitti

mukaan

Jäätteenmäen

perustavanlaatuisia

hallitukselle

lakimuutoksia,

yliopistojen
ei

pelkästään

aseman
niiden

kehittämistä olemassa olevan lainsäädännön tai yliopistojen itsehallinnon puitteissa. Tilli
katsoo, että myös hallitusohjelmassa mainittu käsite ”toiminnalliset kehittämistarpeet”
oli merkittävä, sillä se toimi hyvänä esimerkkinä NPM -hallinnon kielestä. Muutoinkin
ohjelmassa käytetty kieli kertoi Tillin mukaan aikaisempaa tiiviimmästä kytköksestä
elinkeinoelämän ja yliopistojen välillä.272 Jäätteenmäen hallitusohjelmaa seurannut
pääministeri Matti Vanhasen hallituksen (Keskusta, SDP, RKP) hallitusohjelma vuodelta
2003 jatkoi koulutuksen ja tiedepolitiikan osalta pitkälti edellisessä ohjelmassa nähtyjä
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linjauksia. Tutkimustieto ja koulutus oli sidottava aikaisempaa tehokkaammin
palvelemaan yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä.273
Jenni Kankaanpää toteaa vuonna 2013 valmistuneessa väitöskirjassaan Kohti yritysmäistä
hyöty-yliopistoa. Valtiovallan tahto Suomessa 1985–2006 ja kokemukset kolmessa yliopistossa, että
1990-luvun

puolivälissä

kilpailukykydiskurssi

alkanut

ja

osaltaan

yliopistolaitoksessa

jatkoi

2000-luvulla

edelleen
tapahtunutta

voimistunut
kehitystä.

Kankaanpään mukaan tapahtuneen muutoksen myötä voidaan aiheellisesti puhua
siirtymisestä uusliberaaliin uuden julkisjohtamisen yliopistodoktriiniin, jossa korostuvat
talouselämän toimintatavat ja kansainvälinen kilpailukyky. Tässä suhteessa yliopistojen
voidaan osaltaan katsoa muuttuneen hyvinvointivaltion palvelijoista uusliberaalin valtion
rakentajiksi.274
Kankaanpään tapaan Heikki Patomäki on todennut, että suuri osa 1990-luvun lopun ja
2000-luvun alkupuolen hallinnon uudistamistoimenpiteistä kohdistui hallinnon ja
palvelujen laadun kohottamiseen sekä toiminnan arvioimisen kehittämiseen. Hankkeiden
taustalla saattoi Patomäen mukaan nähdä uuden julkisjohtamisen – opin (NPM) ja sen
”enemmän vastiketta rahalle” – logiikan. Koska suomalaiset yliopistot olivat
itsehallinnollinen osa valtionhallintoa, koskettivat uudistukset suoraan myös näitä
opetukseen ja tutkimukseen erikoistuneita laitoksia.275 Eila Rekilä puolestaan katsoo
väitöstutkimuksessaan

Kenen

markkinaohjautuvuudesta

ja

yliopisto?

itseohjautuvuudesta

Tutkimus

yliopistojen

suomalaisessa

valtionohjauksesta,

yliopistojärjestelmässä,

että

valtakunnallinen julkishallinnon kehittäminen oli 2000-luvun alkupuolella suurelta osin
valtiovarainministeriön osoittamaa. Se määritteli pitkälti suunnan, johon valtionhallinto
halusi julkista toimintaansa kehittää.276
Valtioneuvoston hyväksymät koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat
vuosille 1999–2004, 2003–2008 ja 2007–2012 seurasivat suurelta osin hallitusohjelmien
asettamia korkeakoulupoliittisia tavoitteita. Korkeakoulutus ja tutkimus nähtiin
suunnitelmissa kansallisen hyvinvoinnin, innovaatiojärjestelmän ja tietoyhteiskunnan
rakentamisen kannalta keskeisiksi asioiksi. Niiden laadukas kehittäminen puolestaan
vaati yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä.
Lainsäädäntöjen uusiminen, normiohjauksen purku, päätösvallan hajauttaminen ja
rahoitusjärjestelmien uudistukset lisäsivät tarvetta kehittää korkeakoulujen hallintoa,
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arviointitoimintaa, tulosohjauksen tukemaa tavoitteiden asettamista ja seurantaa. Samalla
yliopistojen ohjausta tuli kehittää yliopistojen autonomiaa vahvistaen. Suunnitelmissa
nostettiin aikaisempaa enemmän esille myös korkeakoulujen kansainvälistyminen.
Toimintaympäristössä tapahtuva muutos, globalisaatio, nähtiin kehittämissuunnitelmissa
mahdollisuudeksi sekä kansallisen että kansainvälisen hyvinvoinnin edistäjänä.
Koulutusjärjestelmän tehtävä oli tukea uuden työn syntyä Suomeen ja tarjota väestölle ja
elinkeinoelämälle valmiuksia sopeutua globalisaation aiheuttamiin muutoksiin.277
Samat teemat toistuivat myös valtion tiede- ja teknologianeuvoston linjaraporteissa.
Talouden ja tekniikan globaalin muutoksen todettiin vaikuttavan monin tavoin
suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen talouteen. Suomen kaltaiselle pienelle pohjoismaiselle
hyvinvointiyhteiskunnalle

globalisaatio

asetti

erityisiä

haasteita

muun

muassa

hyvinvointipalvelujen turvaamisessa. Täten globaalin kilpailun nimissä julkista sektoria
tuli tehostaa ja sen yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa parantaa. Korkeakoulujen
osalta tämä tarkoitti tuotteiden entistä tehokkaampaa kaupallistamista, kansainvälistä
kilpailua, toiminnan arvioinnin kehittämistä ja päätöksenteon tehostamista.278
Professori Karl-Erik Michelsenin toteaa teoksessaan Kansainvälistyvä yliopisto. Suomalaisen
yliopistojärjestelmän haasteet, että kansainvälinen kilpailu ajoi vääjäämättä 1960- ja 70-luvuilla
rakennetun korkeakoulujen massajärjestelmän ohi. Suomen yliopistojärjestelmä oli
toteuttanut Michelsenin mukaan korkojen kera siihen asetetut ihanteet ja tavoitteet,
mutta modernissa ajassa massayliopistot olivat auttamattomasti tulleet tiensä päähän.
Globaali tietoyhteiskunta edellytti joustavampia koulutusjärjestelmiä, joissa tärkein
määrittävä tekijä oli koulutuksen ja tutkimuksen laatu. Joskin kehityksen reunaehdoksi
oli Suomen poliittisella kentällä asetettu hyvinvointivaltion peruspilarit: opetuksen
maksuttomuus ja tasa-arvo.279 Myös amerikkalaistutkija Burton Clark on todennut, että
valtiot eivät halunneet enää kouluttaa massayliopiton laajentunutta opiskelijajoukkoa
aiemman

eliittiyliopiston

ammattikorkeakoulujen

vaatimilla

mukanaan

tuoma

yksikkökustannuksilla.
laajentunut

Suomessa

korkeakoulutuksen

massoittuminen oli yksi yliopistokoulutuksen ongelmien syistä.280
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2000-luvun yhteiskunnallinen kehitys vaati myös korkeakoulujen lainsäädännön
tarkentamista. Vuonna 2004 uudistetussa yliopistolaissa määriteltiin yliopistoille niin
kutsuttu kolmas tehtävä, jolla korostettiin yliopistojen yhteiskuntaa palvelevaa roolia ja
toimintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.281 Yliopistolain muutoksessa haluttiin
vahvistaa yliopistojen johtamista ja hallintoa siten, että yliopistoilla oli entistä paremmat
edellytykset

hoitaa

hyvin

uutta

kolmatta

tehtäväänsä,

siirtyä

kaksiportaiseen

tutkintorakenteeseen osana eurooppalaisten yliopistotutkintojen harmonisointia sekä
vahvistaa yliopistojen kansainvälistymisen edellytyksiä.282 Hallinnon ja johtamisen
merkityksen korostaminen näkyi muun muassa siinä, että rehtorin kelpoisuusehtoihin
sisällytettiin johtamiskokemus. Lain muutos velvoitti myös nimeämään yliopiston
hallitukseen vähintään yhden ulkopuolisen. Enintään heitä saattoi olla kolmannes
hallituksen jäsenistä.283
Muutoksista huolimatta yliopistojen ja korkeakoulujen rehtorit sekä tiedehallinnon
edustajat pitivät uutta lakia vanhentuneena jo ennen kuin sitä ehdittiin varsinaisesti
soveltaa käytäntöön. Erityisen vaikeaksi yliopistoissa koettiin taloudellisen autonomian
puute, joka piti yliopistot edelleen valtion epäitsenäisinä tilivirastoina ja hankaloitti siten
laissa määriteltyjen tehtävien toteuttamista. Opetusministeriö yritti pehmentää
yliopistolakia myöntämällä keväällä 2004 yliopistoille ja korkeakouluille oikeuden
sijoittaa piennen osan niille osoitetuista toimintamäärärahoista yksityisten yritysten
osakkeisiin. Vaikka summa oli mitätön, oli sen periaatteellinen merkitys suuri.284
Yliopistojen toiveet taloudellisen päätösvallan kasvusta saivat lopulta vastakaikua myös
valtion keskushallinnosta. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen (Keskusta,
Kokoomus, Vihreät, RKP) hallitusohjelmassa 2007–2010 todettiin, että yliopistojen
taloudellista

autonomiaa

julkisoikeudellisen
Samanaikaisesti

tullaan

oikeushenkilön
oli

tarkoitus

lisäämään
tai

mahdollistamalla

yksityisoikeudellisen

uudistaa

yliopistojen

yliopistoille

säätiön

asema.

hallintoa

ja

päätöksentekojärjestelmää.285 Hallitusohjelmasta oli siten selvästi luettavissa tulevan,
vuoden 2009, yliopistoreformin lähtökohdat.
Suomessa nähdyt julkishallinnon reformit voitiin Eila Rekilän mukaan liittää myös
hyvinvointivaltion kriiseihin ja yrityksiin korjata niiden negatiivisia vaikutuksia. Julkisen
281
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sektorin uudistusten tarkoitus oli epäilemättä Suomen tapauksessa myös suojata ja tukea
jo rakennettua hyvinvointiyhteiskuntaa.286 Aatteelliset perustelut julkishallinnollisille ja
korkeakoulupoliittisille muutoksille haettiin joka tapauksessa enenevissä määrin
kansainvälisestä kontekstista, suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen väistämättä
vaikuttavasta globalisaatiosta.

Kansallisen korkeakoulupolitiikan ylikansalliset vaikutteet
Johanna Kallo tuo artikkelissaan OECD: arviointi Suomen korkea-asteen koulutuksesta (2006):
tarkastelua järjestön hallinnan tavoista kansallisella tasolla esille, että globalisoituvassa
maailmassa korostuvat kansainvälisen yhteistyön, Euroopan unionin, OECD:n ja
muiden kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden asema suomalaisen
korkeakoulupolitiikan taustavaikuttajina. Niiden aseman vahvistumisen on Kallon
mukaan tulkittu johtuvan kansallisvaltioiden heikentyvästä kyvystä vastata itsenäisesti
globaaleihin haasteisiin ja niiden luomiin ongelmiin. Tämä ylikansallisten toimijoiden
vallan vahvistuminen ulottuu Kallon mukaan myös korkeakoulutukseen, jossa
kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtääviä uudistuksia on perusteltu erilaisten
ulkoisten asiantuntijaryhmien suosituksilla.287
Hyvänä esimerkkinä kotimaisen korkeakoulupolitiikan kansainvälisistä vaikutteista toimii
taloudellisen yhteistyön ja kehityksenä järjestö OECD. Vaikka jäsenmailla ei ole
velvollisuutta noudattaa OECD:n arviointien suosituksia, toimivat järjestön arvioinnit
usein tiedon lähteenä ja perusteluina kansallisissa lakiuudistuksissa.288 OECD:n
koulutuspoliittinen valta perustuu siten pitkälti uskoon luotettavasta tiedosta. Suomi –
kuten useimmat muutkin pienet maat – on yleensä sääntöjen ja periaatteiden omaksuja,
ei niiden luoja.289 2000-luvulla OECD on tullut tutuksi muun muassa julkisen sektorin
rakenneuudistuksia edistävästä toiminnastaan, jonka julkaisut ovat osaltaan vaikuttaneet
uusliberalismin ja siihen läheisesti kytkeytyvän uuden julkisjohtamisen opin (NPM)
leviämiseen.290
Uusi julkisjohtaminen (NPM) sai alkunsa Yhdysvalloissa 1970-luvulla. 1980-luvulla
NPM:n mukaisia reformeja ajoivat kansainvälisesti ennen kaikkea Ronald Reaganin ja
Margaret Thatcherin talousliberalistiset hallitukset. Aatteen taustalla olivat ihanteet
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kilpailullisista markkinoista, julkisen ja yksityisen liiketoiminnan samankaltaistamisesta,
julkisten palveluiden yksityistämisestä, toimintojen ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta
sekä erilaisista strategisista kumppanuuksista julkisten ja yksityisten organisaatioiden
välillä. Julkisen hallinnon osat tuli saattaa tulosvastuulliseksi liiketaloudellisessa mielessä.
Uusi julkisjohtaminen kiinnittyy siten vahvasti uusliberalistiseen politiikkaan, jonka
punaisena lankana on 1970-luvulta alkaen ollut valtion roolin kutistaminen,
markkinoiden vapauttaminen sekä markkinatilojen luominen valtion toimenpitein.291
Uusliberalistisessa politiikassa koulutuksen ja tieteen keskeisiksi päämääriksi nousevat
lähinnä taloudelliset ja ammatilliset päämäärät, mikä tarkoittaa koulutuksen välineellisen
merkityksen korostumista, tuloksentekoa, kansainvälisen kilpailukyvyn korostamista sekä
jatkuvaa näytön ja arvioinnin pakkoa.292
Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa uusi julkisjohtaminen on nähty mahdollisuutena
lieventää kasvaneita byrokratiaongelmia.293 Yliopistoissa ja korkeakouluissa uusi
julkisjohtaminen on kuitenkin herättänyt ristiriitaisia tunteita. Jorma Sipilän mukaan se
istuu huonosti paikkaan, jossa investoitiin ihmiseen ja yhteiseen tulevaisuuteen eikä
rahoittajalle ollut mahdollista määrittää hyödyistä saatavaa ajankohtaa.294 Kaikesta
huolimatta, koulutuksesta on tullut entistä tärkeämpi kilpailukeino valtioiden välisessä
kilpailussa,295 minkä johdosta myös korkeakoulut ovat joutuneet hyväksymään
valtionhallinnon päämäärät.
Palataan kuitenkin vielä takaisin ylikansallisiin toimijoihin ja OECD:hen. Turun
yliopiston kasvatustieteiden laitoksen tutkijatohtori Johanna Kallo on selvittänyt
OECD:n merkitystä suomalaisessa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Kallon
mukaan on selvästi osoitettavissa, että OECD:n maa- ja teematutkinnat ovat edeltäneet
Suomen korkeakoulujärjestelmässä toteutettuja lakiuudistuksia aina 1980-luvulta
nykypäivään asti. Esimerkiksi OECD:n vuonna 2006 tekemä korkeakouluasteen
koulutuksen arviointi vaikutti silloisiin korkeakoulutuksen rakenneuudistuksiin ja
yliopistolaitoksen uudistusprosessiin Suomessa. Tämä kehitysprosessi kulminoitui
lopulta vuonna 2009 ratifioituun uuteen yliopistolakiin. Selvimmin OECD:n arvioinnin
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näkemykset ovat heijastuneet Kallon mukaan opetusminiteriön julkaisuista sekä valtion
tiede- ja teknologianeuvoston raporteista.296
Toisaalta Kallo huomauttaa, että OECD:n jäsenmaat, kuten Suomi, ovat käyttäneet
järjestön arviointeja myös legitimoidakseen jo suunnitteilla olleita uudistuksiaan.297 Niin
ikään Osmo Lampinen katsoo, että ensisijassa korkeakoulutus on kuitenkin ollut
kansallisen päätöksenteon hallussa. Kansalliset päättäjät ovat asettaneet normeja
silloinkin kun niiden alkuperä on ollut yleismaailmallinen.298 Näkökulma saa vastakaikua
myös opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoiselta. Hänen mukaansa
kotimaisilta korkeakoulupolitiikan tutkijoita on usein jäänyt huomaamatta, että Suomi ei
ole ollut kansainvälisellä kentällä vain seuraajan asemassa, vaan on omilla toimillaan
pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan siihen, millaista korkeakoulupolitiikkaa Euroopassa
harjoitettiin. Tosin Lehikoinen tuo myös esille, että vaikka EU:lla ei ole ollut varsinaista
toimivaltaa

kansallisella

tasolla,

on

sen

vaikutus

näkynyt

kotimaisessa

korkeakoulupolitiikassa aina 80-luvun lopulta lähtien. Suomen korkeakoulupoliittisessa
päätöksenteossa on otettu poikkeuksetta huomioon kansainvälinen tieteen kehitys ja
EU:n toiminta tällä saralla.299
OECD:n

maa-

ja

teematutkimusten

ohella

esimerkkinä

ylikansallisen

korkeakoulupolitiikan vaikutuksesta kotimaiseen tiedepolitiikkaan toimii hyvin myös
Suomen – yhdessä usean muun Euroopan maan kanssa – vuonna 1999 allekirjoittama
Bolognan julistus. Julistus tähtäsi eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukyvyn
vahvistamiseen maailman koulutusmarkkinoilla sekä

yhtenäisen eurooppalaisen

korkeakoulualueen ja tutkintorakenteen muodostamiseen vuoteen 2010 mennessä.
Yliopistojen oman päätäntävallan vahvistaminen oli osa näiden tavoitteiden
toteuttamista.300 Julistukseen johtaneen hankkeen taustalla oli erilaisia syitä, mutta
epäilyksettä siihen vaikuttivat Keski-Euroopan suurten EU-maiden yliopistokriisit 1970ja 80-luvuilla. Yliopistojen ohella Euroopan taloudellinen, sosiaalinen sekä poliittinen
painoarvo olivat heikentyneet suhteessa Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Julistuksen avulla
pyrittiin lisäämään Euroopan ja eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä
suhteessa muihin maanosiin.301
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Jauhiaisen ja kumppanit katsovat, että Bolognan prosessin myötä kotimainen keskustelu
laadusta voimistui. Vuonna 2004 maamme korkeakouluihin alettiin rakentaa
opetusministeriön ehdottamia laadunvalvontajärjestelmiä, joiden tuli täyttää kehitteillä
olevan eurooppalaisen korkeakoulutusalueen laadunvarmistuskriteerit ja nivoutua osaksi
yliopistojen koko toimintaa ja sen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.302 Eila Rekilän mukaan
arviointien

lisääntymisessä

ja

erilaisten

keskitettyjen

arviointiorganisaatioiden

perustamisessa voitiin kansainvälisestikin nähdä päätösvallan hajauttamisen jälkeistä
uudenlaista toimintaa yhtenäistävää valtion kontrollia.303
Kotimaisesta korkeakoulupolitiikasta puhuttaessa voidaan aiheellisesti todeta, että
Suomen

korkeakoulupoliittisella

maailmanlaajuista
teoksessaan

julkishallinnon

Kansainvälistyvä

kentällä

tapahtuneet

muutosprosessia.

yliopisto.

Suomalaisen

uudistukset

Karl-Erik

ovat

Michelsen

yliopistojärjestelmän

haasteet,

osa
toteaa
että

yleismaailmallisen kehityksen seurauksena myös suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut
joutuivat uuteen tilanteeseen. Globalisaatio, Euroopan poliittinen ja taloudellinen
integraatio sekä tietoyhteiskunnan läpimurto muuttivat yliopistojen toimintaympäristöä.
Kansalliset rajat ja lainsäädäntö eivät enää 2000-luvulla pystyneet suojaamaan kotimaisia
korkeakouluja,

vaan

ne

joutuivat

kilpailemaan

paikastaan

globaaleilla

304

koulutusmarkkinoilla.

Opetusministeriö ja korkeakoulut
Uuden julkisjohtamisen toimet ja siirtyminen valtionkontrollin mallista valtiovalvonnan
ja arvioinnin malliin näkyivät opetusministeriön toiminnassa ja julkaisuissa.305 Kun
suomalaisten yliopistojen suuri ohjausmuutos käynnistyi 1980-luvun loppupuolella, oli
opetusministeriön julkilausuttu tavoite lisätä yliopistojen omaa päätöksentekovaltaa.
Uuden vuosituhannen kynnyksellä tämä tavoite oli monessa suhteessa toteutunut.306
Samalla korkeakoululaitoksen onnistuneet tehostamistoimet nostivat opetusministeriön
asemaa ja vahvistivat opetusministerin salkun painavuutta.307 Toisaalta uudelle
vuosituhannelle tultaessa valtakunnallinen julkishallinnon kehittäminen oli suurelta osin
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valtiovarainministeriön ohjaamaa, mikä osaltaan määritteli ne raamit, joiden sisällä
opetusministeriön täytyi toimia ohjatessaan yliopistolaitoksen kehitystä.308
Opetusministeriön ja yliopistojen välisessä ohjauksessa siirryttiin vuodesta 1998 lähtien
kolmivuotiseen tulossopimuskauteen.309 Opetusministeriön valta yliopistoon välittyi
edelleen rahanjakoa määrittävän laskentamallin kautta, joka kertoi yliopistoväelle
minkälaista toimintaa ja tuloksia opetusministeriö arvosti.310 Koska tulosneuvotteluissa
suurin

osa

yliopistoille

suunnatusta

rahoituksesta

oli

määritelty

valmiiksi

opetusminiteriön toimesta, eivät yliopistot eronneet tässä asiassa juurikaan muista
valtion virastoista. Yliopistojen johdossa oltiinkin edelleen varsin tyytymättömiä
taloudellisen ja hallinnollisen autonomian puuttumiseen, vaikkakin yleisesti hyväksyttiin,
että valtio käytti omistajana strategista valtaa ja piti huolta yliopistojärjestelmän
järkevästä työnjaosta.311 Tampereen yliopiston entinen rehtori ja kansleri Jorma Sipilä
kuvailee tilannetta seuraavanlaisesti:
Jos yliopistoväen mielestä opetusministeriössä ei ymmärretä yliopistojen todellisuutta,
ministeriössä taas sanotaan usein, ettei yliopistoissa ymmärretä valtion tai
yhteiskunnan todellisuutta. Yliopistoissa katsotaan maailmaa tiukasti oman laitoksen
tai yliopiston näkökulmasta eikä nähdä kokonaisuutta. Yliopistot puolustavat
pysähtyneisyyttä ja niiden muutosvastarinta on ankaraa.312
Yliopistojen johdon toiveet saivat tukea opetusministeriön vuonna 2002 julkaisemasta
Suomen koulutusjärjestelmän hallinnon arviointiraportista, jossa Temmes ja kumppanit totesivat
yliopistojen

tulosohjauksen

ongelmien

koostuvan

ohjauksen

näennäisyydestä

ohjauspelivaran ollessa itse asiassa vähäinen ja määrällisten kriteerin hallitessa muuten
varsin muodollisia neuvotteluprosesseja ministeriön ja yliopistojen kesken. Yliopistojen
luonne sekä tulos- että hankeohjattuina hybridiorganisaatioina hämärsi ohjausta.
Raportin mukaan yliopistojen hallinnon modernisoimiseksi tarvittiin paljon työtä.
Opetusministeriön tuli raportin tekijöiden mukaan ottaa tässä suhteessa määrätietoinen
normeja, taloutta ja informaatio-ohjausta yhdistävä ote. NPM -tyyppistä julkisen
toiminnan keinovalikoimaa tuli sisällyttää selvemmin OPM:n vastuulla olevaan
koulutusjärjestelmän
kilpailuttamisen,

kehittämiseen,

ulkoistamisen,

mikä

tarkoitti

liikelaitostamisen,

tilaaja-tuottaja
yhtiöittämisen

–
ja

mallin,
muiden
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kansainvälisesti tunnettujen NPM – keinovalikoimien ennakkoluulotonta tutkimista.
Yhtäältä yliopistojen johtamisen laatuun oli kiinnitettävä huomiota. Kokonaisuudessaan
arvioijat katsoivat, että yliopistojen ja korkeakoulujen oli kehitettävä toimiva
liikelaitosmalli. Tähän voitiin päästä joko lyhyiden korkeakoulujen autonomiaa
vahvistavien askelien tai uuden lainsäädännön tietä.313
Tilaajan esipuheessa silloinen korkeakoulu- ja tiedeosaston ylijohtaja Arvo Jäppinen
korosti, että arvioijat olivat yksinomaisessa vastuussa työnsä sisällöstä ja päätelmistään,
jotka eivät millään tavoin olleet opetusminiteriön tai sen virkamiesten kannanottoja.
Vaikka opetusministeriö oli raportin varsinainen tilaaja, otti se tällä tavoin – varsin
harvinaislaatuisesti – etäisyyttä työn sisältöön ja sen esittämiin yliopistojärjestelmän
muutosehdotuksiin. Tutkimustuloksista irtisanoutuminen oli mielenkiintoinen senkin
vuoksi, että raportissa esitetyt näkemykset eivät olleet mitenkään vallankumouksellisia,
sillä selvitysmies Antti Paasio oli todennut jo vuonna 1998 opetusminiteriölle
tekemässään raportissa

Yliopistojen tiedon ja osaamisen tuotanto

ja sen ulkoiset

hyödyntämismahdollisuudet, että yliopistojen toiminnallista rakennetta tuli muuttaa
enemmän konsernityyppiseksi, jossa myös yhtiömuotoinen toiminta oli mahdollista.314
Ministeriön julkaisussa Korkeakoululaitoksen uudistaminen. Reformeja ja innovaatioita vuodelta
2003 Osmo Lampinen selvitti suomalaisen korkeakoululaitoksen suhtautumista
tapahtuviin uudistuksiin. Lampisen mukaan konservatiivisuus omien rakenteiden
säilyttämisessä sekä ulkoisten muutospaineiden vastustamisessa olivat korkeakouluille
yhtä luonteenomaisia kuin uuden tiedon tuottaminenkin. Kasvanut itsenäisyys suhteessa
valtiolliseen

rahoittajaan

salli

korkeakouluille

aikaisempaa

suuremman

oman

liikkumatilan. Korkeakoulujen uudistukset saattoivat siten syntyä sisäisinä innovaatioina
tai ne voitiin laittaa alulle korkeakoulujen ulkopuolella. Korkeakoulupoliittisena
kysymyksenä voitiin Lampisen mukaan pitää sitä, kumman tyyppisiä innovaatioita
Suomessa haluttiin suosia. Globalisaatio ja korkeakoulumaailman kansainvälistyminen
ennustivat joka tapauksessa yliopistojen välisten hierarkioiden kasvua ja aikaisempaa
kerrostuneempaa korkeakoulurakennetta.315
Yliopistoille lisääntynyt taloudellinen vapaus toi mukanaan taloudellisen ja toiminnallisen
vastuun. Vanhassa järjestelmässä ne saattoivat luontevammin syyttää opetusministeriötä
resurssien puutteesta, mutta nyt niiden oli itse huolehdittava rahavaroistaan. Muutos
vaati yliopistojen sisäisten toimintaperiaatteiden uudistamista siten, että ne saattoivat
313
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varmistaa toimintansa laadun ja tarvittavat resurssit.316 Tulosohjaus sovelsi siten tieteen
ja rahoitukseen samaa periaatetta, jota niin yritykset kuin valtiokin käyttivät investointeja
tehdessään: annetulle rahalle piti saada vastinetta. Eila Rekilä kuitenkin katsoo, että
vaikka empiirinen aineisto osoitti alhaalta ylöspäin vaikuttavan johtamismallin toimivan
yliopistojen määrärahaohjauksessa varsin tehokkaasti ja että yliopistoilta itseltään
edellytettiin

voimakasta

ja

kokonaisvaltaista

johtamisotetta,

ohjasi

ministeriö

määrärahojen kautta suoraan perustasolle menevää määrärahojen kohdentamista. Tämä
kertoi Rekilän mukaan siitä, että opetusministeriö ei luottanut yliopistojen sisäiseen
päätöksentekoon.317
Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma 2006–2010 toteutti osaltaan
hallitusohjelman julkisen hallinnon ja palvelujen tuottavuuden kehittämistä. Tavoitteena
oli edistää tuottavuutta sekä sen mittaamista ja hallintaa. Tavoitteeksi tuli asettaa
toimintojen ja voimavarojen aikaisempaa tehokkaampi käyttö ja rakenteellisten
uudistusten vauhdittaminen. Tämä tarkoitti yliopistoverkon kannalta suurempia
toimintayksiköitä, voimavarojen kohdentamista tiettyihin painopistealueisiin sekä
huippututkimuksen korostumista.318
Edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan
osasto

asetti

rakenteellisen

vuonna

2006

kehittämisen

valmisteluryhmän

linjauksia,

joita

laatimaan

korkeakoulujen

korkeakoululaitoksen
toimintaympäristön

muutokset ja päätetyt linjaukset edellyttivät. Uudistusten toteuttaminen vaati, että
periaatteista ja pitkän tähtäimen tavoitteista saatiin aikaan laaja yhteisymmärrys.
Ministeriön valmistelutyö pohjautui siten laajalti korkeakoulujen itsensä käynnistämien
hankkeiden tavoitteille sekä niille periaatteille, joita yliopistojen rehtorit olivat tuoneet
esille edellisenä vuonna julkaisemassaan manifestissa. Näiden pohjalta tavoitteeksi
asetettiin korkeakoulujen yksikkö- ja laitosrakenteen uudistaminen, mikä tarkoitti lähinnä
yksikkökokojen

kasvattamista.

Tarpeelliseksi

katsottiin

niin

ikään

yliopistojen

taloudellisen itsehallinnon vahvistaminen ja sisäisten johtamisjärjestelmien ja hallinnon
uudistaminen. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista ja korkeakoulujärjestelmän
kokonaisuuden kehittämistä tultiin tukemaan tarvittavin lainsäädäntötoimin.319
Vuonna 2006 yliopistoissa otettiin käyttöön uusi valtion palkkausjärjestelmä (UPJ).
Yliopistomaailmassa työskentelevien palkka perustui tästä eteenpäin työtehtävien
316
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mukaiseen vaatimustasoon sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaan niin
kutsuttuun

henkitasoon.

Oikeudenmukaista

palkkausta

määrittelemään

luotiin

lähiesimiesjärjestelmä arviointikeskusteluineen. Samana vuonna ryhdyttiin lisäksi
ajamaan sisään työajan kohdentamisjärjestelmää, mikä merkitsi työsuunnitelmien ja
niiden toteutumisen sähköistä kirjaamista.320 Tässä suhteessa yliopistojen uudistettu
palkkausjärjestelmä noudatti luontevasti kilpailua korostavaa uusliberalistista oppia.321

***
Uudelle vuosituhannelle tultaessa suomalainen yliopistolaitos joutui elämään entistä
ristivetoisemmassa ympäristössä. Sen toimintaan vaikuttivat entistä vahvemmin
kansainvälistyminen ja liittyminen Euroopan unioniin, markkinavoimat, valtiovallan
julkisen hallinnon kehittämistoimet sekä yliopistojen oma, kasvanut itsehallinto. Tässä
mielessä vuoden 1986 korkeakoululaitoksen kehittämislakityöryhmän muistiossa
ennakoitu

Suomen

ja

korkeakoululaitoksen

siirtyminen

vakaasta

kehityksestä

epävarmemman kehityksen kauteen näyttää osuneen varsin oikeaan.
Valtakunnan tasolla korkeakoulupoliittinen retoriikka siirtyi tulosohjauksesta ja
tavoitejohtamisesta kohti globalisaatiota ja kilpailukykyä, vaikkakin tuottavuuden ja
tehokkuuden käsitteet olivat edelleen toiminnan ytimessä. Korkeakoulujen käytännön
elämän ja hallinnon kannalta tämä tarkoitti kuitenkin pitkälti 80- ja 90-luvuilla nähdyn
kehityksen jatkumista. Yliopistojen osalta yhä tärkeämmäksi tehtäväksi nousi pyrkimys
edistää niin yhteiskunnan kuin kotimaisten yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla,
mikä

edellytti

laadukkaan

ja

mitattavan

koulutuksen

järjestämistä

sekä

kansantaloudellisesti hyödynnettävien innovaatioiden kehittämistä.
Yliopistot olivat edelleen osa valtionhallintoa ja opetusministeriö käsitteli niitä pitkälti
valtion virastoina, joilla oli lakien ja asetusten mukaiset velvollisuudet, tehtävät ja
vapaudet. Uuden julkisjohtamisen opit näkyivät kuitenkin entistä vahvemmin
yliopistojen arjessa: niiden oli parannettava mitattavaa tulostaan ja toisaalta vähennettävä
kustannuksia. Vastuu lisääntyi. Yrittäjämäisempään yliopistoon siirtyminen edellytti
hallinnon toimintatapojen ja valtasuhteiden muokkaamista sekä entistä autonomisempaa
toimintaa. Tämä kehitys näkyi selvästi vuosien 1997 ja 2004 yliopistolaeissa.

320
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2.2 Yliopistoyhteisön osapuolet etsivät paikkaansa

Rehtorien neuvosto aktivoituu korkeakoulupolitiikan tekijänä
Vaikka Suomen rehtorien neuvoston rooli pysyi uudelle vuosituhannelle saavuttaessa
edelleen varsin epävirallisena, olivat rehtorit vahvasti mukana vaikuttamassa
yliopistolaitoksen

kehityssuuntaan.

Samaan

aikaan

rehtorit

joutuivat

edelleen

tasapainoilemaan opetusministeriön ja yliopistoyhteisön toiveiden välissä.
Yliopistojen tehtävät ja toimintaympäristö olivat muuttuneet 1990-luvun aikana monella
tapaa. Rehtorien neuvosto ei jäänyt seuraamaan tapahtuvaa kehitystä sivusta käsin vaan
pyrki itse vaikuttamaan ja ottamaan korkeakoulupoliittisen aloitteenteon omiin
käsiinsä.322 Vuoden 1997 yliopistolain valmisteluvaiheessa rehtorien neuvosto korosti
yliopistojen yhteistä vaatimusta niiden autonomia säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.
Antamassaan lausunnossa vuodelta 1996 neuvosto katsoi, että tulevan yliopistolain tuli
tavoitella vastuun ja päätösvallan siirtämistä mahdollisimman lähellä toimintaa ja sen
suorittajia. Muuten yhden yhteisen lain nähtiin selkeyttävän yliopistojen hallinnon
periaatteita.323
Kun uusi yliopistolaki saatiin valmiiksi, saattoivat rehtorit ottaa sen vastaan varsin
tyytyväisinä. Uudet säädökset vahvistivat yliopistojen autonomiaa ja antoivat edellytykset
toiminnan dynaamiselle ja joustavalle kehittämiselle. Joskin etenkin suuret yliopistot
olivat toivoneet, että laki tai asetus olisivat määritelleet tarkemmin monijäsenisten
hallintoelinten kokoonpanon.324
Yliopistolain ulkopuolella tyytymättömyyttä herätti tulossopimusprosessi.

Rehtorien

neuvosto katsoi, että yhä keskeisemmäksi yliopiston ohjausmekanismiksi muodostuneen
tulosneuvottelun suhteen yliopistojen kädet olivat edelleen varsin pitkälle sidotut.
Tulosohjaus kasvatti lisäksi yliopistojen välistä vastakkainasettelua. Rehtorit katsoivat
myös,

että

tulosneuvotteluiden tavoitteet oli otettu pitkälti

koulutuksen

ja

korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmista, jolloin itse
neuvotteluilla oli vain vähäinen merkitys. Rehtorien neuvoston julkilausuttu tavoite oli
siten päästä vaikuttamaan kehittämissuunnitelmaan, josta oli huomaamatta tullut tärkeä
korkeakoulupoliittisen suunnittelun ja ohjauksen väline. Vaikuttamiselle oli tarvetta, sillä
neuvoston mukaan Suomessa puuttui selkeä näkemys siitä, millainen yliopistolaitos
322
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maassamme tulisi uuden vuosituhannen vaihteessa olla.325 Tätä puuttuvaa näkemystä
alkoivat rehtorit osaltaan itse pohjustaa.
2000-luvulle tultaessa yliopistojen autonomiasta ja etenkin taloudellisesta autonomiasta
käydyt

keskustelut

lisääntyivät

rehtorien

neuvostossa.326

Neuvoston

silloinen

puheenjohtaja Jorma Sipilä piti juuri yliopistojen taloudellisen autonomian vahvistamista
rehtorien neuvoston tärkeimpänä tavoitteena.327 Tätä taustaa vasten neuvosto perusti
työryhmän pohtimaan millaisia toimia yliopistojen taloudellinen autonomia edellyttäisi ja
kuinka nykyistä yliopistolainsäädäntöä tulisi kehittää. Työryhmän antama raportti
vuodelta 2002 totesi, että yliopistojen toimintaympäristön muutos oli nopeutunut ja
kansainvälinen

kilpailu

koventunut.

Samalla

yliopistojen

tehtävät

olivat

monipuolistuneet, eivätkä silloisen lain antamat työkalut olleet enää riittäviä.
Yliopistolaitoksen kehittämisessä oli täten edettävä askel askeleelta kohti laajempaa
autonomiaa. Rehtorien neuvosto katsoi tämän edellyttävän oikeushenkilöllisyyden
antamista

yliopistoille,

mikä

mahdollisti

yliopistojen

tarvitseman

aikaisempaa

autonomisemman itsehallinnon. Opetusministeriö suhtautui neuvoston ehdotuksiin
viileästi, mutta muualla raportti herätti myönteistä vastakaikua – niin yliopistojen sisällä
kuin ulkopuolellakin.328
Jorma Sipilän mukaan Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston ja opetusministeriön
välinen suhde oli jopa yllättävän jännitteinen. Rehtorien näkökulmasta ministeriö ei
suostunut pitämään neuvostoa yliopistolaitoksen yhteisenä edustajana. Vaikka ministeriö
käytti rehtorien neuvostoa apunaan monissa asioissa, oli se Sipilän mielestä kotimaan
yliopistopoliittisissa

asioissa

usein

tietoisesti

sivuuttanut

rehtorien

neuvoston.

Haluttomuus vahvistaa neuvoston asemaa saattoi Sipilän mukaan liittyä myös
strategiseen näkökulmaan: opetusministeriö oli usein antanut ymmärtää, että yliopistot
olivat heikosti johdettuja ja että tämän ongelman yksi osasyy oli siinä, että yliopistoväki
valitsi itse rehtorinsa. Opetusministeriö vihjasi tällä tavoin, että yliopistot saattoivat
saavuttaa entistä autonomisemman aseman vain jos yliopiston johtamisjärjestelmissä ja
hallinnossa tapahtui uudistuksia.329 Kiista ei ollut aivan tuore, sillä opetusministeriön
entisen kansliapäällikön Jaakko Nummisen johdolla vuoden 1997 yliopistolakia
valmistelleen työryhmän alkuperäisessä esityksessä opetusministeriö olisi nimittänyt
325
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rehtorin, vaikkakin yliopiston esityksestä. Yliopistomaailmassa tämä nähtiin kuitenkin
puuttumisena yliopistojen autonomiaan ja sen vastustusrintamaan nousivat yliopistojen
johdon ohella myös Professoriliitto ja SYL.330 Autonomian menettämisen lisäksi
yliopistot pelkäsivät muutoksen aiheuttavan yliopistoja koskevan päätöksenteon
politisoitumista.331 Eduskunnalle annettaessa alkuperäinen esitys olikin muuttunut siten,
että rehtorin valinta kuului yksinomaan yliopistoille.332
Opetusministeriön viileästä suhtautumisesta huolimatta rehtorien neuvosto jatkoi
näkyvämpää kannanottamistaan julkaisemalla Manifestin vuonna 2005. Manifestissa
yliopistot ilmoittivat sitoutuvansa aikaisemmin julkilausuttuihin tavoitteisiin ja omiin
toimenpiteisiinsä ja edellyttivät julkiselta vallalta ja muilta yliopistolaitoksen osapuolilta
vastaavaa sitoutumista. Vaatimuksista keskeisin oli edelleen taloudellisen autonomian
saavuttaminen, mutta sen ohessa vaadittiin myös yliopistojen oikeudellisen aseman
vahvistamista.333 Rehtoreiden rintama oli yhdenmukainen, sillä Manifestin allekirjoittivat
kaikki Suomen yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen rehtorit.334 Tästä huolimatta se ei sen
hetkisessä tilanteessa saanut suurtakaan vastakaikua silloiselta opetusministeriltä.335
Hannu Pietilän mukaan Manifesti sivuutettiin pitkälti myös valtiovarainministeriössä.336
Koska hallitusohjelma oli asiakirja, jolla oli paljon korkeakoulupoliittista merkitystä ja
koska monipuoluehallitukset eivät mielellään ottaneet työlistalleen uusia asioita
hallituskauden aikana, pyrki erinomaiset kontaktit päättäjiin omaava rehtorien neuvosto
vaikuttamaan suoraan hallitusohjelman muotoiluun ja tätä kautta siihen millaista
korkeakoulupolitiikkaa 2000-luvun Suomessa tehtiin.337 Neuvosto jatkoi vauhtiin
päässeen linjansa vetämistä tuottamalla uuden hallitusohjelman valmisteluprosessiin
yliopistojen tulevaisuudenlinjaukset sisältäneen Agendan vuonna 2006. Sen sanoma
vastasi pitkälle aikaisemmin mainittuja pyrkimyksiä.338 Nämä toimet viestittävät osaltaan
valtion keskushallinnolle ja opetusministeriölle, että yliopistot olivat valmiita syvälliseen
muutokseen.339 On perustelua todeta, että Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston
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2000-luvun toimilla oli korkeakoulupoliittisesti suuri merkitys. Ne toimivat osaltaan
yhtenä vuoden 2009 yliopistolain valmisteluprosessin alullepanijana.340

Yliopistojen henkilökunta korkeakoulupoliittisessa keskustelussa
Yliopistojen

professorit,

lehtorit,

assistentit

ja

tutkijat

terästäytyivät

korkeakoulupoliittisissa kannanotoissa 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Ainakin
hieman. Professoriliiton ja Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton (KATL)
yhteisjulkaisussa Tieteentekijässä otettiin aikaisempaa aktiivisemmin kantaa tapahtuvaan
korkeakoululaitoksen kehitykseen. Vuoden 1997 yliopistolain valmisteluun suhtauduttiin
lehdessä varsin ennakkoluuloisesti. Etenkin rehtorin vallan kasvu ja mahdollisuus valita
rehtori myös yliopiston ulkopuolelta herättivät kriittisiä kannanottoja.341 Mika Kallioisen
mukaan yliopistomaailmassa vallitsi 1990-luvun lopulla varsin laajalti käsitys, ettei uutta
lainsäädäntöä tarvittu ja esimerkiksi professorit kokivat, että heidät oli syrjäytetty
hankkeen valmistelussa. Professoriliitto näki lain valmisteluprosessin osalta ministeriön
toiminnassa kaikuja 1970-luvulla käydyistä hallinnonuudistuskamppailuista.342
Ennakkoepäilyksistä huolimatta valmistunut laki ei aiheuttanut yliopiston henkilökunnan
parissa kovinkaan tunteellisia kannanottoja. Esimerkiksi professorikunta saattoi todeta,
että heidät oli otettu laissa ja sitä seuranneessa asetuksessa vähintäänkin tyydyttävästi
huomioon. Professorit säilyttivät asemansa yliopiston avainryhmänä, mikä näkyi muun
muassa siinä, että heidän asemansa turvattiin yliopiston monijäsenisissä elimissä kuten
hallituksessa, jossa professorit muodostivat selkeästi oman ryhmänsä. Myös dekaanit ja
muut yksikönjohtajat valittiin edelleen professorikunnan keskuudesta.343
Koska yliopistojen omat johtosäännöt saivat uuden lain myötä suuremman merkityksen,
oli Professoriliiton tärkeä tavoite pyrkiä vaikuttamaan niiden laatimiseen siten, että
professorit otettiin tarpeeksi hyvin huomioon hallituksen ja muiden hallintoelinten
valintaa tehdessä. Vuoden 1997 yliopistolaissa apulaisprofessorien virkanimike
yhdistettiin professorien virkanimikkeeseen, mikä oli ollut myös professoriliiton
pitkäaikainen toive ja tavoite.
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Professoriliitto hyväksyi yhteiset tavoitteensa uudelle vuosituhannelle liiton valtuustossa
marraskuussa 1998. Tavoitteiden mukaan professorien tuli säilyttää yliopistojen johtavan
henkilöryhmän asema ja muodostaa selkeästi oma ryhmänsä yliopistojen hallinnossa.
Professoreilla tuli myös olla yksinoikeus moniin tieteellisiin ja hallinnollisiin
johtotehtäviin.

Tosin

erilaisten

hallinnollisten

rutiinien

katsottiin

kuuluvan

professorikuntaa avustavalle henkilöstölle – ei professoreille.
Professoriliitto

asettui

tukemaan

yliopistojen

toiminnassa

ja

hallinnossa

tarkoituksenmukaisia uusia malleja.344 Tämän suhteen on syytä huomioida, että vaikka
ammattijärjestön
korkeakoululaitoksen

lehdissä

yksittäiset

kehityksen

suuntaa,

professorit
suhtautui

saattoivat
liitto

varsin

arvostella
suvaitsevasti

valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan muutoksiin.345
Vuonna 1997 Professoriliiton ja KATL:n toimittama Tieteentekijä-lehti yhdistyi
Yliopistolehtoreiden liiton toimittaman Lectio-lehden kanssa. Uuden lehden nimeksi tuli
Acatiimi. Samalla KATL vaihtoi nimensä Tieteentekijöiden liitoksi. Yhteisen lehden
ensimmäisessä numerossa liittojen puheenjohtajat julistivat tarvetta yhteistoiminnalle
yliopistoa

ymmärtämättömiä

nykyasenteita

kohtaan.346

Etujen

ajaminen

ja

korkeakoulupolitiikan tekeminen suhteessa valtionhallintoon edellytti entistä tiiviimpää
yhteistyötä ja järjestöjen voimavarojen hyödyntämistä.347 Kiivaimmin 1990-luvun lopulla
järjestöjen yhteiskunnalliseen toimintaan tai ehkä pikemmin toimimattomuuteen otti
kantaa Tieteentekijöiden liiton silloinen puheenjohtaja Kari Pitkänen, joka kummasteli
miksi Suomessa ei käyty kovinkaan paljon keskustelua itse akateemisesta vapaudesta.
Pitkänen ihmetteli oliko yliopistoväki saatu vakuuttuneeksi siitä, että heidän toimintansa
piti olla yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti mitattavissa. Erityisen huolestuttavana
Pitkänen piti sitä, että näiden asioiden kuviteltiin korjaantuvan itsestään.348
Professoriliiton historian ohella Tieteentekijöiden liiton historian kirjoittaneen Mika
Kallioisen mukaan Tieteentekijöiden liiton tehtävä oli ajan saatossa ollut pelkkää omien
jäsenten etujen ajamista laajempi. Ongelmaksi oli kuitenkin osoittautunut se, että suurin
osa liiton jäsenistä työskenteli määräaikaisissa palvelusuhteissa, mikä asetti erityisiä
344
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vaatimuksia edunvalvonnalle. Vaikka tämä haaste ohjasikin liiton toimintaa, oli
liittotason edunvalvonnan yksi muoto valtakunnallisen yliopistolaitoksen kehittämiseen
ja

erityisesti

sen

rahoitukseen

kohdistunut

vaikuttaminen.

Työsuhteiden

määräaikaisuuden ohella liiton vaikuttavuutta Akavassa ja sitoutumista yhteisiin
tavoitteisiin heikensivät myös liiton varsin heterogeeninen jäsenkunta ja ammattinsa
kutsumustyöksi kokevat jäsenet, joiden kohdalla oman aseman parantaminen ei aina
ollut ensisijainen tavoite.349
Yleisellä tasolla korkeakoulupolitiikan puheenaiheet säilyivät lehdessä totutun kaltaisina.
Tulosohjaus, arviointi, jokaisella hallinnon tasolla korostunut yksilöjohtaminen ja
johtamistaito sekä sisäiset rakennemuutokset nousivat ajoittain esille, ja niiden
käytännön soveltamisessa nähtiin edelleen suuriakin puutteita. Yleisesti ottaen
korkeakoulupoliittisten kannanottojen äänenpainot liikkuivat lähes poikkeuksetta ja
ammattijärjestön edustajasta riippumatta neutraalin ja negatiivisen välillä. Aikaisemmin
ammattijärjestöjen lehdissä (Lectio ja Tieteentekijä) nähtyjä – vaikka silloinkin varsin
harvinaisia – korkeakoulupoliittista kehitystä ja hallinnon uudistamistoimia puolustavia
mielipiteitä ei enää uudelle vuosituhannelle saavuttaessa juuri esitetty.350
1990-luvun lopulta lähtien Acatiimi -lehdessä otettiin aikaisempaa enemmän kantaa
julkisen sektorin tehostamista ja parhaillaan myös korkeakoululaitoksen ylitsevyöryvää
globalisaatiota sekä kansainvälistä kilpailua kohtaan. Yliopistoyhteisöä huolestuttivat
yliopistojen yhteiskunnallisen aseman tulevaisuus ja valtion keskushallinnon taholta
esitetyt suhteettoman suuret tuottavuusvaatimukset. Huolta asiasta kannettiin niin
professoreiden, lehtoreiden kuin muidenkin tieteentekijöiden piirissä.351 Kuitenkin
esimerkiksi Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston ajama kanta kotimaisten
yliopistojen tarpeesta kansainvälistyä ja parantaa kilpailukykyään sai kannatusta
Professoriliitolta ja silloiselta liiton puheenjohtajalta Juhani Keinoselta, joka totesi
349
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joukkonsa edessä vai puun ja kuoren välissä; Jorma Sipilä, ”Mitä valtion pitäisi tehdä yliopistoille”.
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yhteiskunnallisesta asemasta”. Acatiimi 6/2000; Juhani Keinonen, ”Yliopistojen autonomia. Pk.
Acatiimi 8/2001; Antero Puhakka, ”Yliopistojen hullu vuosi”. Acatiimi 2/2005; Antero Puhakka,
”Tuottavuus ja sen väitetty puute”. Acatiimi 1/2006; Tapio Markkanen, ”Yliopistojen tuottavuutta
etsimässä”. Acatiimi 3/2006; Eila Rekilä, ”Ratkeaako yliopistojen tulevaisuus markkinoilla?”. Acatiimi
9/2006.
350

83

artikkelissaan Professoriliitto valokeilassa, että professorien edunvalvonnan perimmäisenä
tarkoituksena oli yhteiskunnan tarpeista lähtevä halu kehittää yliopistot kansainvälisesti
mahdollisimman kilpailukykyisiksi.352
Vuoden 2000 keväällä yliopistoyhteisön eri vaikuttajatahot, opiskelijat mukaan lukien,
osoittivat ensimmäistä kertaa samassa rintamassa mieltään yliopistojen perusrahoituksen
puolesta. Mielenosoituksia ja luentolakkoja järjestettiin jokaisessa yliopistokaupungissa.
Toimilla pyrittiin saamaan valtiovalta huomaamaan ja tunnustamaan yliopistojen
kasvaneista jatkuvasti vaatimuksista aiheutunut ahdinko. Ulkopuolisen rahoituksen
kasvun ei koettu riittävän paikkaamaan jälkeen jäänyttä valtion perusrahoitusta.353 Koska
rahoituksen suhteen ei kuitenkaan tapahtunut suurempia muutoksia, esittivät
yliopistoalan järjestöt yhdessä vuonna 2003 yliopistojen painoarvon lisäämistä
korkeakoulupoliittisessa päätöksenteossa ja erityisen tiedeasiat yhteen kokoavan opetusja tiedeministerin salkun perustamista.354
Acatiimin vuoden 2003 ensimmäisessä numerossa maamme koulutusjärjestelmän
hallinnon arviointiryhmässä (2002) mukana ollut professori Pertti Ahonen kirjoitti
yliopistohallinnon muutostarpeista. Hänen mukaansa rehtorien neuvoston keväällä 2002
esittämä

ehdotus,

jonka

mukaan

yliopistoista

tuli

muodostaa

autonomisia

oikeushenkilöitä oli varsin samansisältöinen hallinnon arviointiryhmän ehdotuksen
kanssa. Kolmattakymmenettä vuotta kehittyneissä länsimaissa laajentuneen uuden
julkisjohtamisen osalta Ahonen katsoi, että korkeakouluissa tuli huolehtia muunkin
henkilöstön kuin johdon valtaistamisesta. Professoreista ei linjajohtoon lukeutunut kuin
arviolta kolmannes. Tutkimus- ja opetushenkilöstön enemmistöstä ei tullut tehdä pelkkiä
”puhuvia työkaluja”. Ahosen mukaan huolestuttavan moni professori, lehtori, assistentti
ja tutkija vaikenivat olettaen sen olevan oman etunsa mukaista. Tämän myötä
hallintoelinten kolmikantademokratiasta uhkasi muodostua pelkkä kumileimasin.
Yhtäältä Ahosen mukaan vain harva laitosjohtaja, saati riviprofessori, -lehtori tai assistentti saattoi rationaalisesti hallita omaa vastuualuettaan. Tämän seurauksena
kansalaisten verorahat valuivat surullisen suuressa määrin hukkaan ja tuottivat vain osan
niistä tieteellisistä tuloksista, joita parempi johtaminen, organisointi, työn jakaminen ja
hallinnointi olisivat voineet turvata.355
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Vuoden 2004 yliopistolain myötä lakiin kirjattu yliopistojen kolmas tehtävä, sai
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton asian tiimoilta järjestetyssä yhteisessä
seminaarissa varsin viileän vastaanoton. Suuria tunteita laissa esitetyt tehtävät eivät
kuitenkaan

synnyttäneet,

sillä

vaatimuksen

yhteiskunnallisesta

vaikuttavuudesta

katsottiin kuuluneen yliopistojen arkeen jo pidemmän aikaa ja lain muutos täten vain
legitimoi

sen

tosiasiallisen

kehityksen,

joka

yliopistolaitoksessa

oli

viime

vuosikymmenten aikana tapahtunut. Toisaalta seminaarissa vaadittiin lisärahoitusta
uuden tehtävän hoitamiseen ja korostettiin sen selvästi opetukselle ja tutkimukselle
alisteista roolia.356
Uuden yliopistolain sijaan yliopistojärjestöjen kritiikki kohdistui voimakkaammin
vuosille 2003–2008 hyväksyttyyn koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan.
Kehittämissuunnitelmasta oli kuluneiden vuosien aikana tullut entistä tärkeämpi
koulutuspolitiikkaa ohjaava asiakirja. Tämän johdosta sen sisältöön pyrittiin myös
voimallisesti vaikuttamaan.

Kyseisen

suunnitelman

kohdalla

yliopistojärjestöjen

vaikutustoimet eivät tuottaneet haluttua lopputulosta, ja se otettiin yliopistoissa vastaan
hyvin kriittisesti ja pettyneinä. Suunnitelmaa kritisoitiin toiveiden tynnyriksi, sillä
korkeakouluille oltiin sen myötä sälyttämässä entistä enemmän tehtäviä ilman takeita
lisäresursseista.357
Kannanotoista huolimatta kotimaisen yliopistopolitiikan kehityssuunnassa ei tapahtunut
muutosta. Eila Rekilä kyseli edelleen vuonna 2006 oliko yliopistolaitoksessa niin paljon
korjattavaa, että voimakas kehittämisvillitys oli tarpeellista? Rekilä näki tarpeellisena
pohtia oliko syy tähän siinä, että tilanne ei ollut yliopistojen hallinnassa vai siinä, ettei
valtio ollut omissa toimissaan onnistunut, vaiko kukaties siinä, että korkeakoululaitoksen
ympäristö muuttui niin vauhdilla, että kumpikaan osapuoli ei pysynyt sen perässä?
Rekilän mukaan Suomessa tarvittiin kyllä rakenteellista kehittämistä, mutta sitä
tärkeämpää oli analysoida miten tähän pisteeseen oli tultu. Tätä pohtiessa oli syytä
miettiä myös sitä halusimmeko jatkaa tällä polulla vaiko hakea korkeakoululaitoksen
kehitykselle uusia uria.358
Korkeakoulupolitiikasta puhuttaessa on syytä tiedostaa, että yliopistohenkilöstön
ammattiliitot kuten professoriliitto, yliopistolehtorien liitto ja tieteentekijöiden liitto ovat
ensisijaisesti ammattijärjestöjä, eivät aatteellisia järjestöjä. Ammattijärjestön ensisijainen
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tehtävä on turvata jäsentensä edunvalvonta, ei vetää kansallisen korkeakoulupolitiikan
linjoja. Tämä käy hyvin ilmi myös Acatiimi-lehdestä. Tästäkin johtuen lehdessä esitetty
korkeakoulupoliittinen kritiikki oli pitkälti yksittäisten henkilöiden näkemys kulloinkin
vallitsevaan asiaan. Toisaalta liittojen yhteinen äänenkantaja on voinut itse valita ja
päättää julkaisemastaan sisällöstä. Joko korkeakoululaitoksen kehitystä vahvemmin
puolustavia artikkeleita ei ollut tämän enempää tarjolla tai sitten niitä ei koettu
tarpeelliseksi lehdessä julkaista. Ehkä on myös niin, ettei kehuja koettu tarpeelliseksi
lähettää lehteen asti. Yksittäiset kannanotot saattavat joka tapauksessa omalta osaltaan
vääristää koulutuskeskustelun kokonaissävyä, ja tässä kyseisessä tapauksessa luoda
liittojen

näkemyksiä

negatiivisemman

kuvan

kansallisen

koulutuspolitiikan

kehityskulusta. On lisäksi syytä tuoda esille, että eri liittojen kannanotot ja toimet eivät
kokonaisuudessaan

näy

tässä

työssä

käytetyssä

lähdeaineistossa.

Esimerkiksi

Professoriliitossa valtakunnallinen tiedepolitiikka oli Raula Rossin mukaan suuressa
roolissa liiton toiminnassa. Kannanotot korkeakoulupolitiikan kehitykseen tapahtuivat
varsin keskitetysti Professoriliiton keskusosaston kautta, eivätkä ne aina päätyneet
lehtien sivuille.359

Suomen ylioppilaskuntien liitto
Yliopiston muiden henkilöstöryhmittymien ohella myös opiskelijat pitivät vuoden 1997
yliopistolain lopputulosta varsin tyydyttävänä. SYL:n tavoitteena oli ollut opiskelijoiden
silloisen aseman säilyttäminen ja tässä tavoitteessa se koki onnistuneensa. Yhteinen
puiteasetus ei sen sijaan ylioppilaskuntien liiton mukaan kyennyt ottamaan huomioon
oppilaitosten erityispiirteitä ja tästä johtuen säätämään riittävän tarkasti yksittäisen
yliopiston toimintaan vaikuttavia hallinnollisia järjestelyitä. Samalla SYL ilmaisi huolensa
ylioppilaskunnan vähäisestä roolista yliopiston hallintoa valittaessa. Huomiota sai
etenkin vaalikollegio, jonka kokoonpanosta tuli SYL:n mukaan säätää samalla tavalla
kuin

yliopiston

hallituksen

kokoonpanosta

–

kolmikannan

mukaisesti.360

Ylioppilaskuntien liitto oli myös esittänyt lain valmisteluvaiheessa, että yliopistojen
monijäsenisten hallintoelinten ulkopuoliset jäsenet kuuluisivat yliopistoon.361
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Jotta hallintoon ja yliopistojen johtosääntöihin voitiin tulevaisuudessa vaikuttaa, pyrki
SYL pitämään tiiviit keskusteluyhteydet poliittisiin päättäjiin ja virkamiestahoihin. 362
Yliopistojen lisääntynyt autonomia merkitsi myös ylioppilaskuntien kasvanutta vastuuta
toiminnasta. Tämän seurauksena SYL asetti tavoitteekseen tukea valtakunnallisesti
ylioppilaskuntien

hallinnon

opiskelijajäsenten

koulutusta

ja

etenkin

riittävän

edunvalvonnallisen tietopohjan rakentamista.363
SYL julkaisi omat teesinsä liittyen uuden vuosituhannen ensimmäiseen hallitusohjelmaan
vuosille 1999–2003. Liiton mukaan valtion oli taloudellisesta tilanteesta riippumatta
varmistettava yliopistolaitokselle riittävät resurssit. Paluuta normiohjaukseen ja
suljettuihin järjestelmiin ei SYL:n mukaan kansainvälistyvässä maailmassa ollut, mutta
murroksessa oleva kansallinen koulutusjärjestelmä tarvitsi silti valtion ohjausta.
Opiskelijat myös korostivat, että yliopistoista tuli luoda elimellinen osa yhteiskuntaa.
Tämä tarkoitti, että yliopistojen oli aktiivisesti pyrittävä rakentamaan yhteyksiä
ympäristöönsä ja elinkeinoelämään.364
Ylioppilaskuntien liitto suhtautui korkeakoulujen kansainvälistymiseen lähtökohtaisesti
positiivisesti, kunhan se ei vaarantunut opiskelun maksuttomuutta, tasavertaisuutta ja
laatua. Yliopistojen tuli kuitenkin ottaa aikaisempaa enemmän vastuuta toimintansa
kehittämisestä, eikä jäädä odottamaan valtiovallan ohjausta.365 Tämä SYL:n vuoden 2000
liittokokouksessa julkilausuttu tavoite on huomion arvoinen, sillä se vastasi varsin hyvin
rehtorien

neuvoston

vuosituhannen

alussa

esittämiä

näkemyksiä

yliopistojen

aktiivisemmasta roolista valtakunnallisen yliopistolaitoksen kehittämistoimissa.
Vuoden 2004 yliopistolain alla ylioppilaskuntien liitto katsoi, että yliopiston hallitukselle
oli mahdollistettava toimintakyky strategisena elimenä. Rehtorin henkilöstö- ja
talousjohtamistaitoja sekä muita valmiuksia toimia yliopistonsa johtajana oli
parannettava. Opetusministeriön ehdotus siirtää rehtorin valinta vaalikollegiolta
hallitukselle, ei saanut kannatusta myöskään opiskelijoilta. Lisäksi SYL katsoi, että
opiskelijoiden asemaa hallinnossa oli pyrittävä edelleen vahvistamaan, mikä tarkoitti
yliopiston sisäisten ryhmien tasaedustusta kaikilla hallinnon tasoilla ja kaikissa
yliopistoissa.366
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Lausunnossaan yliopistolain uudistamisesta Suomen ylioppilaskuntien liitto piti hyvänä,
että yliopistojen kolmas tehtävä kirjattiin lakiin. Muiden yliopiston vaikuttajatahojen
ohella myös SYL koki, että se siten vahvisti jo vallinneen tilanteen. Tarpeelliseksi nähtiin
kuitenkin huomauttaa, ettei vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa saanut
pelkistyä yhteistyöksi paikallisen liike-elämän kanssa, vaan sen tuli kattaa yliopiston laaja
toiminta yhteiskunnan kanssa, mukaan sen sivistyksellinen, kriittistä ajattelua ja
keskustelua synnyttävä rooli. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten osalta ylioppilaskuntien
liitto piti lakiesitystä hyvänä. Pakollinen ulkopuolinen jäsen kannusti yliopistoja
pohtimaan omaa rooliaan yhteiskunnassa ja suhdettaan yliopiston ulkopuolisiin tahoihin.
Kuitenkin tilanteessa, jossa yliopiston hallitukseen tuli kuulua vähintään yksi
ulkopuolinen jäsen, oli SYL:n mukaan perusteltua alentaa ulkopuolisten maksimimäärää
kolmasosasta neljännekseen. Tämä riitti takaamaan ympäröivän yhteiskunnan äänen
kuulumisen yliopiston päätöksenteossa. Ulkopuolisen jäsenen paikka ei saanut myöskään
yliopiston sisäisten ryhmien edustusta, vaan periaatteena tuli olla, että kaikkien yliopiston
sisäisten ryhmien edustus yliopiston hallituksessa oli yhtä suuri.367
Vielä myöhemminkin SYL nosti linjauksissaan esille opiskelijan parannusta kaipaavan
aseman yliopistohallinnossa sekä yliopistojen johtamiskulttuurin kehittämistarpeet.
Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen oli synnyttänyt paljon puhetta, mutta vain
vähän tekoja. Ylioppilaskuntien liiton mukaan kehitys vaati yliopistoille entistä
autonomisempaa asemaa ja järkevämpiä hallintoratkaisuja niin eri yliopistojen välille kuin
niiden sisällekin.368 Kokonaisuudessaan SYL:n 2000-luvun alun julkaisut vastasivat
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden edunvalvontatyötä siinä mielessä, että opiskelijoiden
keskuudessa huolta aiheuttivat enemmän toimeentuloon ja tutkintoon liittyvät asiat kuin
yliopistojen hallinnollisen vallan jakautuminen tai maamme korkeakoulupolitiikan
suunta.
Edelleen vuoden 2006 poliittisessa linjapaperissaan Suomen ylioppilaskuntien liitto
katsoi, että yliopiston olennainen piirre oli demokraattinen hallinto, joka perustui koko
yliopistoyhteisön tasavertaiseen osallistumiseen kaikissa yliopistojen päätöksenteko- ja
valmisteluelimissä. Yliopistojen johtamisen oli nojattava yliopistoyhteisön luottamukseen
ja osallistumiseen. Samalla yliopiston oli itse kannettava vastuu toiminnastaan.369
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Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanotoista käy ilmi, että liitto toi edelleen –
vaikkakin

varsin

varovaisesti

–

esille

vaatimuksensa

yliopistoryhmittymien

tasaedustuksesta monijäsenisissä päätöksentekoelimissä. Asia oli kuitenkin usein esitetty
niin korrektisti, että se muistutti enemmänkin vanhaa tapaa kuin varsinaista vaatimusta
asian korjaamiseksi. Yliopiston hallinnon muotoihin otettiin edelleen aktiivisesti ja
laajalti kantaa. Suurien linjojen suhteen SYL oli monessa suhteessa samoilla linjoilla
lainsäätäjien kanssa, mikä osaltaan vähensi kannanottojen kärkevyyttä. Ylioppilaskuntien
liiton kannanottojen pehmenemiseen saattoi vaikuttaa myös se tosiasia, että liiton
aktiivisesta toiminnasta ja korkeakoulupoliittisista kannanotoista oli lopulta vastuussa
verrattain pieni, mutta aktiivinen opiskelijajoukko. Vaikka opiskelijat muodostivat
määrältään suurimman osan yliopistojen käytävillä liikkuvista ihmisistä, oli tämä suuri
massa saatu liikkeelle viimeksi 70-luvun hallinnonuudistuskampailuiden aikana. Tämä
vähensi

osaltaan

SYL:n

korkeakoulupoliittista

painoarvoa

suhteessa

valtion

keskushallintoon ja opetusministeriöön.

Case Turku ja Joensuu
Osana Valta, ylikansalliset hallintajärjestelmät ja uusi yliopiston johtamistapa Suomessa –hanketta
toteutettiin 2008 kyselytutkimus, jossa selvitettiin Joensuun ja Turun yliopistojen
työntekijöiden näkökulmia suomalaisen yliopistopolitiikan linjauksiin, yliopistojen
hallintoon, johtamiseen sekä uusien hallinnan tapojen vaikutuksiin ja merkityksiin eri
työntekijäryhmien osalta. Kysely kohdistettiin koko opetus- ja tutkimushenkilökunnalle
sekä koko hallinto-, kehittämis- ja suunnitteluhenkilökunnalle.
Kyselystä saatujen vastausten perusteella yliopistoväki suhtautui sangen varauksellisesti
korkeakoulupolitiikan linjauksiin. Erityisen varauksellisesti vastaajat suhtautuivat
huippuyliopistoihin panostamiseen ja yliopistojen saattamiseen yritysten kaltaisiksi.
Varauksellisesti suhtauduttiin myös ulkopuolisten jäsenten osuuden kasvattamiseen
yliopiston johdossa sekä valtion hallinnon ja elinkeinoelämän kentältä kuultuun
ehdotukseen, että yliopistoihin pitäisi saada aikaisempaa ammattimaisemmat johtajat.
Kyselystä käy ilmi, että virka-asema, tieteenala ja yliopisto olivat selkeimmin yhteydessä
siihen,

miten

uuden

korkeakoulupolitiikan

linjauksiin

suhtauduttiin.

Ylempi

hallintohenkilökunta erottui johdonmukaisesti muista työntekijöistä positiivisemmalla
suhtautumisellaan kaikilla osa-alueilla. Professorikunnan suhtautuminen vaihteli
melkoisesti osa-alueittain. He suhtautuivat selkeästi muita ryhmiä kielteisemmin
ulkopuolisten päättäjien ja ammattijohtajien lisäämiseen yliopistossa, kun taas
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tulosvastuullisuutta korostavaan toimintatapaan professorit suhtautuivat pitkälti
hallintohenkilökunnan tavoin.370 Negatiivinen suhtautuminen managerialismia kohtaan
saattoi osaltaan johtua professorien varsin hyvästä asemasta yliopiston kollegiaalisessa
päätöksenteossa. Tätä asemaa ei tullut vaarantaa.
Myös niin kutsutut keskiryhmät suhtautuivat managerialismiin selkeästi yliopiston
hallintojohtoa negatiivisemmin. Lattiatason opetus- ja tutkimustyötä tekevät lehtorit ja
tutkijaopettajat suhtautuivat viimeaikaiseen koulutuspolitiikkaan yliopistoryhmittymistä
kielteisimmin. Iällä ei ollut selkeää yhteyttä vastauksiin, mutta sukupuolen osalta miehet
asennoituivat uuteen korkeakoulupolitiikkaan naisia suopeammin kaikilla muilla osaalueilla paitsi managerialismin osalta. Niin ikään laadunhallinnassa ja arvioinnissa
työntekijöiden välinen ero kärjistyi. Hallintohenkilöstö suhtautui niihin positiivisimmin
ja opetus- ja tutkimushenkilöstö negatiivisimmin.
Kyselystä saatujen tulosten mukaan yliopistoväki ei suhtautunut erityisen myönteisesti
yliopistonsa hallintoon ja päätöksentekoon, joskin vastauksista käy ilmi, että
kannanottaminen moniin kysymyksiin oli vaikeaa. Hyvin skeptisesti vastaajat
suhtautuivat päätöksenteon avoimuuteen ja demokraattisuuteen. Yli 80 prosenttia
vastaajista oli sitä mieltä, että tärkeät asiat päätettiin tavallisen yliopistotyöntekijän
ulottamattomissa. Noin puolet vastaajista katsoi, että valta yliopistolla oli keskittynyt
hallintohenkilökunnalle: esittelijöille ja muille virkamiehille. Suhtautuminen yliopiston
hallinnon ja päätöksenteon avoimuuteen näytti suoraan heijastavan akateemisen
maailman valtahierarkioita. Kaikkein kauimmaksi korkeista virkamiehistä asettuivat
suhtautumisessaan yliopistojen opetustyöläiset, lehtorit ja tuntiopettajat sekä osin myös
assistenttikunta. Tulos oli huolestuttava, sillä lehtorit ja tuntiopettajat edustivat yli
neljääkymmentä prosenttia yliopistojen opetushenkilökunnasta.
Vastaajia yhdisti myös tyrmäävä suhtautuminen uuden politiikan vaikutuksiin. Heidän
mielestään nykyinen korkeakoulupolitiikka oli vähentämässä tieteen vapautta ja
yliopistojen uudet rahoitusmallit aiheuttamassa eriarvoisuutta eri tieteenalojen välillä.
Näkemykset olivat täten päinvastaisia kuin mitä opetusministeriö oli esittänyt uuden,
valmistella olevan, yliopistolain (2009) perusteluissaan.
Ainoa politiikan linjaus, jonka selvä enemmistö hyväksyi, oli yliopiston taloudellisen
autonomian lisääminen. Kuitenkin vain neljäsosa vastaajista piti hyvänä asiana, että
yliopistot lakkaisivat olemasta valtion virastoja. Tässä suhteessa onkin nähtävissä
mielenkiintoinen muutos: kun yliopistot vielä muutama vuosikymmen taaksepäin
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kokivat valtion rajoittavan ja kahlitsevan yliopistojen autonomista toimintaa, alkoi 2000luvun korkeakoulupoliittisessa aallokossa ilmetä yliopiston henkilökunnan osalta
kaipuuta vanhaan ja turvalliseen valtiollisen ohjauksen satamaan. Toisaalta tuloksista oli
nähtävissä

myös

viitteitä

siitä,

että

yliopistoihin

oli

kasvamassa

uudelle

korkeakoulupolitiikalle myönteisempi sukupolvi, jolle viimeaikaiset uudistukset ja
linjaukset näyttivät luonnollisilta.
Vastaajien asenteista heijastui se, että kollegiaalista hallintotapaa syrjään sysännyt
uusmanagerialistinen hallinto- ja johtamiskulttuuri myötä valtaa nähtiin olevan liikaa
ennen muuta ministeriössä. Samalla sen toimintaan vaikuttamisen koettiin olevan
lähestulkoon mahdotonta. Keskeinen ja varsin ymmärrettävä kyselytulos oli myös se,
että ihmisten suhtautuminen yliopistojen vallanjaon ja hallintokulttuurin muutoksiin oli
olennaisesti

riippuvainen heidän asemastaan yliopistojen työn- ja vallanjaon

hierarkioissa. Näyttää myös siltä, että yliopistoissa oli selvästi hiljaista vastustusta ja
epäluuloa markkinavetoista korkeakoulupolitiikkaa kohtaan.371
Tampereen yliopiston entisen rehtorin Jorma Sipilän mukaan hallinto ei ollut erityisessä
suosiossa juuri missään, mutta yliopiston opettajien ja tutkijoiden keskuudessa se oli
erityisen inhottu. Yliopiston henkilökunta halusi pääsääntöisesti tehdä niin vähän
hallintotyötä kuin mahdollista ja heidän kiinnostuksensa hallinnon kehittämistä kohtaan
oli erityisen vähäistä. Valitettavasti juuri henkilökunnan välinpitämättömyys hallintoa
kohtaan oli Sipilän mukaan myötävaikuttanut siihen, ettei yliopisto ollut hallinnollisesti
erityisen toimiva organisaatio.372 Vaikka kyselyn vastauksista ilmenee, ettei yliopistojen
henkilökunta ollut erityisen tyytyväinen yliopistojensa hallintoon, ei voimallisia
pyrkimyksiä muuttaa hallitsevaa kehitystrendiä näkynyt sen enempää eri ammatti- ja
eturyhmien julkaisuissa kuin varsinaisessa toiminnassakaan. Kannanotot ja käytännön
toimet

olivat

usein

ihailtavan

korrekteja,

mutta

vaikuttavuudeltaan

vähäisiä.

Valtakunnallinen korkeakoulupolitiikka ja yliopistolaitoksen hallinnon kehitys olivat
yliopistoyhteisön kriittisen massan osalta selvästi heidän mukavuusalueensa ulkopuolella,
eikä kovin moni ollut halukas tätä rajaa ylittämään.

***
Seuratessa yliopistomaailmassa 1980-luvun lopulla alkanutta murrosta kohti liike-elämän
oppeja korostavaan toimintaan, tulee ajoittain väistämättä mieleen, että suomalaisissa
371
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korkeakouluissa on valtionjohdon, opetusministeriön ja yliopiston eri vaikuttajatahojen
julkaisujen ja kannanottojen perusteella vallinnut sittenkin varsin suuri yhteisymmärrys
maamme yliopistojärjestelmän kehityssuunnasta. Vaikka yliopistojen tehtävä oli
tarkastella niin omaa kuin itseään ympäröivän yhteiskunnan toimintaa kriittisesti, nousi
yliopistohenkilökunnan ja opiskelijoiden lehdissä ja julkaisuissa varsin harvakseltaan
esille vahvoja ja toistuvia puheenvuoroja maamme korkeakoulupolitiikan tilasta ja
uudistamisesta. Tämä kertoo osaltaan siitä, ettei laajemmalle kritiikille ole nähty tarvetta.
Toisaalta on huomioitava, että hallinnolliset asiat eivät olleet yliopiston johtoa lukuun
ottamatta henkilökunnan ja opiskelijoiden prioriteettilistan kärjessä, eivätkä ne sinne
ymmärrettävästi myöskään kuuluneet. Niin ikään ammattijärjestöjen ja liittojen
pääasiallinen

huomio

oli

jäsentensä

edunvalvonnassa,

ei

valtakunnallisen

korkeakoulupolitiikan suurissa linjoissa. Niihin vaikuttaminen olisi vaatinut varsin
monimuotoiselta

yliopistoyhteisöltä

resursseihin

nähden

liian

paljon.

Eri

ammattijärjestön yhteisvoimaa heikensivät epäilemättä myös liittojen lähtökohtaisesti
erilaiset asemat niin kansallisessa yliopistopolitiikassa kuin yliopiston sisäisessä
hierarkiassa. Uuden vuosituhannen kynnyksellä entisestään kasvanut yliopistojen
ulkopuolinen paine lisäsi yliopistoyhteisössä tapahtuvaa keskustelua ja kannanottamista
tapahtuvaan korkeakoulupoliittiseen kehitykseen liittyen.
Vaikka keskushallinnon retoriikka oli siirtynyt tulosohjauksesta ja managerialismista
kohti globalisaatiota ja sen tuomia haasteita, yliopistoyhteisön keskuudessa huomio
kiinnittyi

vahvasti

esimiesjärjestelmän

kehittämiseen

ja

yliopistolta

vaaditun

tuottavuuden kysymyksiin, joihin sopeutuminen oli vielä kesken. 1990-luvun
loppupuolelta lähtien kannanotot koskien yliopistojen hallintoelinten voimasuhteita ja
hallinnonrakenteita kääntyivät laskuun myös eri ammatti- ja eturyhmien julkaisuissa.
2000-luvun yliopistoyhteisön toiminnasta puhuttaessa huomion arvoista oli rehtorien
neuvoston

aikaisempaa

aktiivisempi

rooli

kansallisen

korkeakoulupolitiikan

suunnannäyttäjänä. Yhdessä yliopistoyhteisö ilmaisi tyytymättömyyttään korkeakoulujen
valtionrahoituksen kehitykseen.
Kannanottojen perusteella yliopistoyhteisölle oli uudelle vuosituhannelle tultaessa
luonteenomaista varsin konservatiivinen ja suojeleva suhtautuminen aikaisempina
vuosikymmeninä

muodostuneita

sisäisiä

rakenteita

sekä

ulkopuolelta

tulevia

muutospaineita kohtaan. Tästä huolimatta varsinainen toiminta ongelmalliseksi nähdyn
kehityksen pysäyttämiseksi oli sanalla sanoen vaatimatonta.
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2.3 Uuden vuosituhannen korkeakoulupolitiikkaa Oulussa
Oulun yliopiston vuoden 1997 avajaisissa pitämässään juhlapuheessa rehtori Lauri
Lajunen totesi yhteiskunnallisen kehityksen muuttaneen voimakkaasti yliopistojen
toimintaympäristöjä. Yhteiskunnallinen murros kohti tietoyhteiskuntaa merkitsi
yliopistoille samanaikaisesti sopeuttamisen ja kehittämisen tarvetta. Oulussa panostuksen
kohteina olivat hallinnon osalta strateginen suunnittelu ja johtaminen, jotka rehtori
Lajusen näki yliopiston toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiksi apuvälineiksi.373

Vuoden 1997 yliopistolaki Oulussa
Uuden yliopistolain valmistelu herätti muun maan tapaan huolta myös Oulussa, jossa
pelkona oli ennen kaikkea yliopistojen autonomian ja erityispiirteiden häviäminen.374
Lain valmisteluvaiheessa Oulun yliopiston hallintovirasto pyysi tiedekunnilta lausunnot
koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta komiteanmietinnöstä siltä
osin kun se koski yliopistolakia ja – asetusta. Tiedekunnista tulleet lausunnot olivat
monilta osin varsin kriittisiä. Arvostelua oli kohdistettu muun muassa organisaatiota
koskevien säädösten väljyyteen sekä eräitä korkeakouluja koskeviin yksityiskohtaisiin
säädöksiin. Tiedekunnat katsoivat, että mikäli haluttiin pitää kiinni siitä, että yliopistoille
ja korkeakouluille säädettiin yhteinen laki ja asetus, ei säädösten yksityiskohtaistaminen
ollut kovin suuressa määrin mahdollista.
Yliopiston

opetusministeriölle

osoittamassa

lausunnossa

esitykseksi

uudeksi

yliopistolaiksi edellä mainitut tiedekuntien näkemykset oli huomioitu. Yliopisto totesi
lisäksi

lausunnossaan,

että

itsehallinnon

sekä

tutkimuksen

ja

opetuksen

riippumattomuuden turvaaminen, mahdollisuus itse kehittää päätöksentekojärjestelmää
ja

moninkertaisen

päätöksentekojärjestelmän

välttäminen

olivat

kannatettavia

ehdotuksia. Yliopiston hallituksen kokoonpanosta tuli kuitenkin säätää tarkemmin siten,
ettei mikään edustettuina olevista ryhmistä voinut muodostaa enemmistöä. Lisäksi
hallituksen toimikaudelle tuli asettaa laissa ylärajaksi enintään neljä vuotta.375 Muilta osin
uuteen lakiin suhtauduttiin yleisesti ottaen varsin avoimin mielin. Koska laki ei pyrkinyt
liiemmin muuttamaan vallitsevia hallintoelinten voimasuhteita, saattoivat myös
opiskelijat suhtautua uuteen lakiin ilman hengenhätää. Niin ikään rehtori Lajunen katsoi
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lain olevan Oulun yliopistolle mahdollisuus, jonka myötä yliopisto pystyi toteuttamaan
aikaisempaa paremmin maan keskushallinnon sille osoittamat tavoitteet.376
Oulun

yliopiston

henkilöstölehdessä

Tietopistossa

aikaisemmin

nähdyt

korkeakoulupoliittiset kannanotot vähenivät entisestään 1990-luvun loppupuolella.
Lehdessä tyydyttiin tästä eteenpäin lähinnä informoimaan tapahtuvista uudistuksista.
Toisaalta tämä lienee miellyttänyt ainakin osaa lukijoista, sillä lehdessä vuonna 2002
tehdystä mielipidegallupista käy ilmi, ettei korkeakoulupoliittista keskustelua kaivattu
lisää.377 Lehden huomio kiinnittyi entistä vahvemmin yliopiston sisäisistä asioista
tiedottamiseen. Valitettavasti tästä eteenpäin valtakunnallisesta korkeakoulupoliittisesta
keskustelusta ja hallinnon kehityksen kommentoinnista vastasivat yhä enemmän
yliopiston keskusjohto tiedotusluontoisilla kirjoituksillaan. Vastaavanlainen kehitys
nähtiin myös Oulun yliopiston toisessa sisäisessä lehdessä Aktuumissa.
Niin ikään ylioppilaslehti Ylkkäri oli muuttunut aikaisempien vuosikymmenten saatossa
yhä maltillisempaan suuntaan, eikä lehdessä 1990-luvun loppupuolelta alkaen esiintynyt
juuri lainkaan kannanottoja tapahtuvaan korkeakoulupoliittiseen kehitykseen. Vaikka
yliopistopolitiikan muutosvauhti oli vain kiihtynyt, oli opiskelijoiden huomio kiinnittynyt
koulutuspolitiikan osalta enimmäkseen OYY:n sisäisiin valtataisteluihin ja opiskelijoiden
puutteelliseen sosiaalijärjestelmään. Uuden lain myötä lehteen kuitenkin ilmaantui
muutama valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa koskeva kirjoitus, jotka kritisoivat
yliopiston siirtymistä yhä markkinakeskeisempiin toimintatapoihin. Samalla ihmeteltiin
mihin

opiskelijoiden

ääni

oli

hävinnyt

pohdittaessa

yliopiston

kehitystä

ja

valtakunnallisten koulutuspoliittisten päätösten vaikutusta Oulun yliopistoon.378 Myös
OYY:n silloinen inspehtori, dekaani Jaakko Luukkonen kannusti opiskelijoita pohtimaan
oliko yliopisto ottanut aktiivisen roolin yhä markkinavetoisemmassa koulutuspolitiikassa,
vai oliko se vain yhteiskunnan usein näköalattoman tahdon palvelija.379
Vaikka varsinaisia suoria kannanottoja tapahtuvaan yliopistolaitoksen hallinnolliseen
kehitykseen ei Ylkkärissä uuden vuosituhannen kynnyksellä juuri otettu, kertoo
opiskelijoiden tuntemuksista osaltaan se, että useissa kirjoituksissa kritisoitiin
opiskelijoiden hiljaiseloa tällä saralla. Samalla kannustettiin opiskelijoita ottamaan
aktiivisemmin

osaa

laitos-

ja

tiedekuntaneuvostojen

toimintaan,

jotka

olivat
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yliopistollisen vallankäytön kannalta huomattavasti opiskelijoiden ainejärjestötyötä
keskeisempiä.

Huolimatta

siitä,

että

opiskelijat

suhtautuivat

globalisaatioon

lähtökohtaisesti erittäin myönteisesti, oltiin myös heidän keskuudessaan erityisen
huolestuneita yliopistojen perusrahoituksen riittävyydestä.380
Vallinnut tilanne ja opiskelijoiden silloinen rooli yliopiston hallinnossa kiteytyi varsin
hyvin Mikko Sormusen kirjoittamassa artikkelissa Opiskelijan ääni kuuluu vuodelta 2001.
Sormusen mukaan Oulun yliopistossa ole ei enää ollut sellaisia suuria asioita, joista
opiskelijat ja yliopiston hallituksen muut jäsenet olisivat olleet pahasti eri mieltä. Siinä
missä tiedekuntien dekaaneille oli joskus vaikea ajaa koko yliopiston kokonaisetua ohi
tiedekuntansa intressien, oli puolueettomuus helpompaa opiskelijajäsenille.381 Myös
yliopiston hallituksessa opiskelijajäsenenä istunut Milja Seppälä katsoo, että siinä missä
dekaanit ajoittain vetivät päätöksissään omaan tiedekuntaansa päin ja yliopiston
keskiryhmä suhtautui asioihin oman ammattietunsa näkökulmasta, kantoivat opiskelijat
usein puolueettomimmin yliopiston yhteistä lippua.382
Oululaisten opiskelijoiden korkeakoulupoliittiseen ja yliopiston hallintoon suuntautuvat
kannanotot tai niiden puute kertovat siitä, että osaltaan keskushallinnon ohjaamaan
valtakunnallisen koulutuspolitiikan suuntaan oli monessa mielessä alistuttu, mutta myös
siitä, ettei Oulun yliopiston tasolla nähty tarvetta suuremmille muutoksille. Asiat olivat
loppujen lopuksi opiskelijoiden näkökulmasta varsin hyvin.383

Lain edellyttämät muutokset johtosäännöissä
Uuden lain ja asetuksen voimaanastuminen tarkoittivat Oulussa pitkälti samansuuntaisia
hallinnon rakennemuutoksia kuin muissakin yliopistoissa. Hallitus säilyi ylimpänä
päättävänä elimenä, henkilöstö pysyi mukana päätöksenteossa, arviointi muuttui
lakisääteiseksi, rehtorin asemaa vahvistettiin määräämällä toimikausi viideksi vuodeksi,
tiedekuntajaot siirrettiin yliopiston hallituksen päätettäväksi, hallituksen strategista roolia
korostettiin ja rehtorin vastuuta operatiivisesta toiminnasta lisättiin. Yliopiston omat
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johtosäännöt nousivat uuden yliopistolain myötä aikaisempaa merkityksellisemmiksi ja
niiden kautta voitiin olennaisesti vaikuttaa siihen millainen hallintorakenne ja
päätöksentekojärjestelmä Oulun yliopistossa oli.384
Oulun yliopiston hallitus hyväksyi lain edellyttämän uuden hallintojohtosäännön
maaliskuussa 1998. Kyseinen johtosääntö uudistettiin saman vuoden lopussa rehtorin
asettaman hallintorakenteiden kehittämistyöryhmän esitysten pohjalta. Uuden, 1.9.1999
voimaanastuneen, hallintojohtosäännön mukaan yliopiston päättävät elimet tulivat
toimimaan pääosin entiseen tapaan. Hallituksen kokoonpano säilyi samana ja toimikausi
oli edelleen kolme vuotta. Yliopiston hallitukseen kuuluivat rehtori, vararehtorit ja
tiedekuntien dekaanit. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin kerrallaan kymmenen
muuta jäsentä. Yliopiston henkilökunta, professorin virkaan nimitettyjä lukuun
ottamatta, valitsi keskuudestaan kuusi jäsentä ja opiskelijat keskuudestaan neljä jäsentä.
Kustakin ryhmästä tuli olla jäseniä vähemmän kuin puolet hallituksen koko
jäsenmäärästä. Rehtori toimi hallituksen puheenjohtajana. Lain tarjoamaa mahdollisuutta
valita hallitukseen jäseniä myös yliopiston ulkopuolelta, ei Oulussa käytetty.
Tiedekuntaneuvostot ja laitosneuvostot valittiin niin ikään edelleen kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Dekaanin tehtävä oli johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua ja
tiedekunnan toimintaa, toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana sekä vastata
tuloksellisuudesta rehtorille. Tiedekuntaneuvostot saattoivat kutsua täysivaltaiseksi
jäsenekseen vaaleilla valittujen jäsentensä lisäksi enintään kolme yliopiston ulkopuolista
jäsentä. Tähänkään mahdollisuuteen ei Oulussa tartuttu.
Professorien nimitysoikeus siirrettiin uuden lain, asetuksen ja hallintojohtosäännön
myötä yliopiston hallitukselle. Rehtorin valitsevan vaalikollegion osalta kokoonpano
muuttui uuden hallintojohtosäännön mukaan niin, että siihen kuuluivat jatkossa
yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen jäsenet ja varajäsenet, erillisten laitosten
johtajat sekä yliopiston hallintojohtaja. Aiemmin vaalikollegioon olivat kuuluneet myös
kaikki

professoreiksi

nimetyt

sekä

hallintoviraston

toimistopäälliköt.

Uudessa

hallintojohtosäännössä aiempi hallintovirasto sai uudeksi nimekseen hallintopalvelut.
Sen tehtävä oli hoitaa yliopistolle viranomaistehtävinä kuuluvat toimet ja palvelut, jotka
katsottiin

tarkoituksenmukaisiksi

järjestää

keskitetysti.

Hallintopalveluja

johti

hallintojohtaja, joka vastasi hallintopalveluiden tuloksellisuudesta rehtorille. Muilta osin
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hallintojohtajan tehtävä oli avustaa rehtoria yliopiston johtamisessa ja tehdä aloitteita
yliopiston toimintaa koskeviksi uudistuksiksi.385
Hallintojohtosääntöä seurannut uuden vaalijohtosäännön hyväksyminen ei tuonut sen
suurempia muutoksia yliopiston toimintatapoihin. Sen keskeisin muutos lienee ollut
opiskelijaedustajien valinnan siirtyminen myös laitosneuvostojen osalta ylioppilaskunnan
tehtäväksi.386

Oulun yliopiston toinen kokonaisarviointi
Oulun yliopiston ensimmäinen, vuosina 1991–1993 toteutettu, kokonaisarviointi näytti
palvelleen erityisesti yliopiston kokonaisuuden ja sen rakenteen hahmottumista ja
toisaalta pohjustaneen strategista johtamisotetta. Vuosina 1997–1998 Oulun yliopistossa
toteutettiin toinen kokonaisarviointi. Ensimmäisen arvioinnin tapaan myös se oli
kaksivaiheinen: kevättalvella 1998 tehtiin itsearviointi, jonka tuloksena syntynyt
arviointiraportti toimi saman vuoden syksyllä suoritetun ulkopuolisen arvioinnin
keskeisenä

materiaalina.

Ulkopuolisen

arvioinnin

toteuttanut

kansainvälinen

arviointiryhmä totesi Oulun yliopiston kehittäneen toimintaansa ensimmäisen arvioinnin
jälkeen ja osoittaneen tässä suhteessa merkittävää muutoskykyä. Yliopiston katsottiin
lisänneen yhteistyötä oman seudun, kaupungin ja elinkeinoelämän johdon kanssa. Oulun
yliopiston neuvottelukunnan nähtiin toimineen tärkeänä keskustelu- ja strategiarenkaana
yliopiston tavoitteita ja yhteiskuntasuhteita määriteltäessä.387
Aivan ongelmaton yliopiston, sen toimintaympäristön ja elinkeinoelämän suhde ei
kuitenkaan ollut. Oulun yliopiston kokonaisarvioinnissa katsottiin, että yliopiston
autonomia ja yhteistyö toimintaympäristön kanssa nähtiin vielä toisilleen vastakkaisina.
Yhteiskuntasuhteet vaikuttivat tutkimuskohteisiin suuntaamalla niiden painopistettä
välittömästi hyödynnettävään tutkimukseen. Yliopiston perustehtävänä oli kuitenkin
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edistää myös sivistystä ja elollisen luonnon elinvoimaisuutta, jolloin aikaperspektiivi oli
toinen.
Yliopiston hallintotyöskentelyn osalta raportti katsoi työskentelyn kehittyneen
avoimempaan ja yhteisöllisempään suuntaan, mutta kollektiivisen vastuun kantaminen
jäi

siitä

huolimatta

liian

usein

yksin

rehtorille.

Strategista

sitoutumista

yliopistokokonaisuuden kehittämiseen ei ollut riittävästi. Silloiset tiedekunta- ja
laitosrajat asettivat osaltaan esteitä organisaatiorajat ylittävälle monitieteiselle yhteistyölle.
Lisäksi edustuksellinen johtamisjärjestelmä nähtiin liian kankeaksi tehtäessä rakenteellisia
uudistuksia. Tavoitteeksi uudelle vuosituhannelle asetettiin ihmisten johtamisen ja
työyhteisöllisyyden

kehittäminen,

johtajuuden

vahvistaminen

välttäen

liikaa

keskusjohtoisuutta, arvioinnin kehittäminen sekä hallintorakenteiden tarkistaminen.388
Tältä osin yliopiston toinen kokonaisarviointi kannusti yliopistoa siirtymään
kollegiaalisesti

päätöksenteosta

yhä

selkeämmin

kohti

managerialistisempaa

johtamistapaa.
Oulun yliopiston toisen kokonaisarvioinnin ollessa vielä kesken, yliopistolle tarjoutui
mahdollisuus

toteuttaa

hallintonsa

benchmarking-arvionti389

yhdessä

Helsingin

yliopiston kanssa. Tähän tilaisuuteen Oulussa myös tartuttiin. Yliopistojen välisen
hallinnon benchmarkig-arvionnin (1998–1999) arviointi-teema muistiossa joulukuulta
1998 todettiin muun muassa, että yliopistoyhteisö näki erillisen arvioinnin helposti
vieraana omalle toimintakulttuurilleen ja – ympäristölleen. Tämä johtui usein
kokemuksesta, jonka mukaan yliopisto jo entuudestaan toteutti pääosassa keskeisiä
toimintojaan kriittistä lähestymistapaa. Erilliset arviointiprosessit nähtiin siten vieraiksi
yliopiston perustoiminnoille. Myös yliopisto-organisaation ominaislaatu merkitsi
erityishaastetta arviointitoiminnalle. Oulun tapauksessa arviointikäytännöt olivat kirjavia
ja hajanaisia, koska ne olivat muotoutuneet kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen. Siksi
oli jäänyt arvoitukseksi, oliko valitun menetelmän tarkoituksenmukaisuutta analysoitu
riittävästi etukäteen, saati esitetty sille vaihtoehtoja. Tulosohjausta, resurssien jakoa ja
yksiköiden menestymistä ajatellen arviointien piti kannustaa yksiköitä ja yksilöitä
ottamaan

tekemänsä

johtopäätökset

käytännönopiksi.

Näiden

tavoitteiden

toteutumiseksi hallinnon benchmarking-arviointi ehdotti, että strategisiin linjauksiin
liittyen tuli valita arviointimenetelmistä ja – välineistä ne, jotka parhaiten soveltuivat
388

Davies et al. 1998, passim; TTS 2000–2002. Erillisraportti: Oulun yliopiston kokonaisarviointi 1998.
OYA.
389
Benchmarking-arvioinnin voidaan nähdä sisältävän vertaamista, vertailua, parhaiden
käytänteiden etsimistä, esikuva-arviointia ja kiinnostusta siihen miten toiset tekevät ja toimivat.
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suuren ja monialaisen yliopiston toimintojen arviointiin. Tämä tarkoitti olemassa olevan
tiedon ja tilastojen (esimerkiksi OECD) sekä ulkomaisista esikuvista saatujen
kokemusten mahdollisimman laajaa hyväksikäyttöä.390
Kokonaisarvioinnin ja hallinnon benchmarking-arvioinnin lisäksi Oulun yliopistossa
toteutettiin vuonna 1999 kysely, jossa tiedusteltiin laitosjohtajien tuntemuksia yksikkönsä
johtamisesta. Laitosjohtajilta saatu palaute osoitti, että eri laitosten toimintakulttuurit ja
käytännöt saattoivat olla hyvinkin erilaisia. Yhteistä oli kuitenkin se, että johtajat kokivat
tehtävänsä hallinnollisten, ammatillisten ja inhimillisten intressien ristipaineessa
taiteiluna. Johtajien työtä leimasivat rajallisten taloudellisten resurssien hallinnoinnin
vuoksi lisääntynyt ohjaus ja valvonta sekä toisaalta yksikön yhteisöllisyyden ja
muutoskyvyn kehittäminen.391 Vastaukset on hyvin sopusoinnussa rehtori Lajusen
näkemykseen, jonka mukaan johtaminen oli noussut yliopistoissa yhä tärkeämmälle
sijalle. Siinä ei kuitenkaan oltu aina vahvoilla, koska aikaisemmin sitä taitoa ei ollut
juurikaan tarvittu. Johtaminen oli Lajusen mukaan yliopistojen osalta haasteellista senkin
vuoksi, ettei niitä voitu johtaa kuten armeijaa tai liikeyritystä, eikä näin myöskään tullut
tehdä.392

Vuorovaikutus Opetusministeriöön ja vuoden 2004 yliopistolaki
Oulun yliopiston ja opetusministeriön välisissä tulossopimuksissa yliopiston yhdeksi
tavoitteeksi asetettiin poikkeuksetta hyvä kansainvälinen kilpailukyky niin opetuksessa
kuin tutkimuksessakin. Lisäksi yliopiston erityiseksi tehtäväksi nähtiin oman
vaikutusalueensa

elinkeinoelämän

kehittäminen

sekä

alueellisen

hyvinvoinnin

lisääminen.393 Näiden tavoitteiden pohjalta ei ollut yllätys, että aikaisemmin esiteltyä
opetusministeriön selvitysmies Antti Paasion raporttia Yliopistojen tiedon ja osaamisen
tuotanto ja sen ulkoiset hyödyntämismahdollisuudet pidettiin Oulussa ajan henkeen osuvana.
Raportissa esitetyt asiat olivat yliopiston johdon mukaan tärkeitä ja oikeansuuntaisia.
Yliopistojen kokonaistoiminnassa ulkoinen toiminta oli noussut niin keskeiseksi, että sen
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asemaa ja painoarvoa oli syytä vahvistaa.394 Yhtäältä opetusministeriön koulutuksen ja
tutkimuksen

kehittämissuunnitelmassa

vuosille

2003–2008

esille

nousseita

koulutusjärjestelmän tehostamistoimia pidettiin Oulussa pääosin kannatettavina.395
Uutena kehityspiirteenä korkeakouluissa on 1990-luvulta lähtien ollut ulkopuolisen
rahoituksen kasvu.396 Tämä näkyi myös Oulussa, jossa huolensa perusrahoituksen
riittävyyteen ilmaisivat niin yliopiston johto kuin henkilökuntakin.397
Tieteentekijän arjessa kehitys tarkoitti painetta tuottaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä
julkaisuja sekä ulkopuolisen rahan hankkimista, joka oli työlästä ja aikaa vievää. Tässä
suhteessa muutos 80-luvulla vallinneeseen tilanteeseen oli suuri.398 Niin ikään yliopiston
opetus- ja tutkimushenkilökunnan hallinnollinen työmäärä jatkoi kasvuaan.399
Vuoden 1997 yliopistolaki mahdollisti rehtorin valitsemisen myös oman yliopiston
ulkopuolelta. Opetusministeriö näki vuonna 2000 tarpeelliseksi tiedustella myös Oulun
yliopistolta mihin toimiin yliopistolain mahdollistamassa uudessa rehtorin valintatavassa
oli ryhdytty ja miten asiasta oli tiedotettu yliopiston ulkopuolelle. Koska
opetusministeriön saamien selvitysten perusteella lain antamaa mahdollisuutta ei oltu
käytetty hyväksi ja vain harvat yliopistot ylipäätään harkitsivat valintamenettelyn
kehittämistä, patisti ministeriö uudelleen vuonna 2002 Oulunkin yliopistoa ottamaan
yliopiston ja muun yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen entistä enemmän huomioon
ja pyrkimään rehtorin tehtävän täytössä entistä suurempaan avoimuuteen.400 Ministeriön
ja yliopiston välinen vääntö koskien rehtoria ja hänen valintatapaansa jatkui vielä vuoden
2004 yliopistolain valmisteluvaiheessa. Oulun yliopisto suhtautui varsin epäillen lain
luonnoksessa esitettyyn rehtorin valintatavan siirtämiseen vaalikollegiolta yliopiston
hallitukselle,

mitä

ministeriössä

perusteltiin

lisääntyvällä

joustavuudella

ja

394
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valintaprosessin keventämisellä. Oulussa katsottiin, että asia oli siinä määrin
perustavanluontoinen,

että

sen

vaikutukset

tuli

arvioida

ministeriön

esitystä

perusteellisemmin ja asiasta käydä tiedeyhteisön sisäinen keskustelu. Tämän ohella
muutosesityksen katsottiin jääneen liian yksittäiseksi toimenpiteeksi yliopistojen
johtamisedellytysten kehittämisen kannalta. Mikäli muutos tehtäisiin, edellyttäisi se
Oulun yliopiston mukaan suurempia muutoksia koko yliopistojen johtamisjärjestelmässä
ja sen rakenteessa. Lausunnossaan yliopistolain luonnokseen Oulun yliopisto katsoi
lisäksi, että tulevaan yliopistolakiin tulisi ottaa mukaan säädökset, jotka määrittelivät
Suomen

yliopistojen

rehtorien

neuvoston

aseman

yliopistojen

yhteistyö-

ja

koordinaatioelimenä. Tämä ei yliopiston johdon mukaan olisi kaventanut yliopistojen
autonomiaa, vaan päinvastoin jäntevöittänyt yliopistolaitoksen kokonaisjohtamista.401
Oulun yliopiston hallitus ilmaisi siten tukensa rehtorien neuvostolle. Voisi ajatella, että
kannanottoon myötävaikutti hallituksen puheenjohtajana toimineen rehtorin näkemys
asiaan.
Edellä nähdyt näkökulmaerot Oulun yliopiston ja opetusministeriön välillä koskien
rehtorin työtaustaa ja valintatapaa kuvastavat aikaisemmin valtakunnan tasolla esille
tuotua polemiikkia rehtorien neuvoston ja ministeriön välillä. Siinä missä rehtorit
halusivat neuvostonsa saavan lainvoiman, halusi opetusministeriö vahvistaa yliopistojen
yksilöjohtajuuden laatua ammattimaisilla johtajilla ja siirtää rehtorin valinnan
vaalikollegiolta hallitukselle, jonne oli pian tuleva myös yliopiston ulkopuolinen edustus.
Tässä suhteessa kahnaus oli kuitenkin tuottanut jo tuloksia rehtoreiden osalta, sillä
ministeriön aikaisemmassa esityksessä rehtoreiden valinta olisi haluttu siirtää
opetusministeriöön. Rehtorien neuvoston ja opetusministeriön välinen hankaus koskien
rehtoriutta ei ollut aivan vähäpätöinen. Vaikka molemmat osapuolet olivat samoilla
linjoilla kotimaisen korkeakoulupolitiikan kehityssuunnasta, kuvasti kina osaltaan sitä
valtapeliä, jota yliopistojen hallinnosta käytiin 2000-luvun Suomessa – ilman
yliopistoyhteisön mukanaoloa.
Muilta osin tulevan yliopistolain valmisteluvaiheessa Oulun yliopisto katsoi, että
tehtäviin lisättäväksi esitetty yhteiskunnallinen palvelutehtävä eli niin kutsuttu kolmas
tehtävä vahvisti käytännössä jo pitkään vallinneen yliopiston toimintaperiaatteen.
Ylipisto piti kuitenkin ensisijaisen tärkeänä, että yhteiskunnallinen palvelutehtävä
rahoitettaisiin kokonaisuudessaan opetusministeriön kokonaiskehystä kasvattamalla tai
401

Hall. ptk. 29.10.2003. OYA; Yliopiston lausunto yliopistolain muutosesityksestä Eduskunnan
sivistysvaliokunnalle. Yliopiston ja Opetusministeriön välinen kirjeenvaihto 16.3.2004. OYA; Lauri
Lajunen, ”Kolmas tehtävä tulee”. Aktuumi 2/2003.

101

muutoin erillisrahoituksella.402 Markku Vanttaja katsoo teoksessaan Yliopiston villit vuodet.
Suomalaisen yliopistolaitoksen muutoksia ja uudistuksia 1990-luvulta 2000-luvun alkuun, että
yliopistot ovat kautta aikojen vaikuttaneet lähialueidensa kehitykseen. Sen vuoksi
epäselväksi on jäänyt, mitä vuoden 2004 yliopistolaissa esitetyllä yhteiskunnallisella
vaikuttamisella tarkoitettiin. Vanttajan näkökulmasta yhteiskunnallisella vaikuttamisella
haluttiin viestittää ennen kaikkea yliopistojen tarpeellista vuorovaikutusta yritysmaailman
kanssa, eikä niinkään julkisen sektorin.403
Vuoden 2004 yliopistolain lakiehdotus ei herättänyt Oulun yliopistoyhteisön piirissä
näkyvämpiä kannanottoja. Yliopiston sidosryhmälehdessä Aktuumissa valmistella oleva
laki ja edelleen kasvavat yhteiskunnalliset palvelutehtävät ja uudet toimintamuodot
kirvoittivat rehtorin tiedotusluontoisten artikkelien ohella muutaman kehitystä
kritisoivan kirjoituksen.404 Toisaalta yliopiston sisäisissä lehdissä, joissa kannanotot
tapahtuvaan yliopistolaitoksen kehitykseen olivat muutenkin loppuneet kuin seinään,
nämä muutamat artikkelit muistuttivat osaltaan siitä, että yliopistolaitoksen jatkuvasti
kasvaneet muutostarpeet aiheuttivat epävarmuutta myös yliopiston henkilöstön parissa.
Myöskään Oulun ylioppilaskunnan parissa uusi yliopistolaki ei julkaisutoiminnan
perusteella herättänyt suuria tunteita. Ylioppilaslehti Ylkkäri tyytyi uutisoimaan mitä uusi
laki toi mukanaan, mutta kannanottoja asiaan ei esitetty.405 Joskin juuri opiskelijoiden
kantaaottavuuden puuttumiseen otettiin lehdessä kriittisesti kantaa.406
Oulun yliopiston lehdissä entisestään vähentyneet kannanotot yliopiston hallinnon ja
johtamisjärjestelmien kehitykseen sekä valtakunnallisen koulutuspolitiikan linjauksiin
voidaan tulkita johtuneen erilaisista syistä. Erityisen vähälle tuntuivat jääneen yliopiston
niin kutsutun keskiryhmän äänenpainot. Tässä tapauksessa asiaan vaikutti epäilemättä se
tosiasia, että ryhmän työsuhteet olivat suurelta osin määräaikaisia.407 Tämä ajoi
tehokkuutta ja tuloksellisuutta korostavassa yliopistolaitoksessa toimivat tutkija-opettajat
käyttämään aikansa paremmin eli varsinaisten tieteellisten töiden tekemiseen. Toisaalta
koska yliopiston lehdissä ei yliopiston johtoa lukuun ottamatta nähty kannanottoja
muiltakaan vaikuttajaryhmiltä, saattoi hiljaisuus johtua myös lehtien julkaisulinjoissa
tehdyistä muutoksista, mikä tarkoitti tässä tapauksessa niiden muuttumista enemmän
402
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mainoslehdiksi kuin varsinaisiksi yliopiston sisäisen keskustelun kanaviksi. Tämä saattoi
puolestaan vähentää entisestään aiheista kiinnostuneiden, valmiiksi suhteellisen
vähälukuisen, kirjoittajajoukon kannanottoja.
Tieteentekijöiden hallinnollinen hiljaiselo saattoi johtua Markku Mäkivuotin mukaan
myös siitä ihmiselle ominaisesta lähtökohdasta, että uudistusten ajateltiin olevan jossain
kaukana tulevaisuudessa ja tuskin koskaan toteutuvan käytännössä. Ja vaikka uudistuksia
lopulta tulisi, niiden ei ajateltu koskettavan itseä. Tästä syystä henkilökunnan kannanotot
olivat uudistuksesta riippumatta usein myöhässä. Niin ikään ammattiyhdistyksiin oli
vaikea saada ihmisiä mukaan ja yleiskokouksiin ei juuri osallistuttu. Perushenkilökunta
liittyi järjestöön lähinnä palkkaetujen vuoksi. Juuri tämä on Mäkivuodin mukaan ollut
yliopiston toimintakulttuurin ikuisuusongelma. Koska hallinto ei yleisesti ottaen
kiinnosta, kasautuvat tehtävät ja vastuunotto pienelle osalle ihmisiä.408
Oululaisten opiskelijoiden osalta lähes olematonta kiinnostusta vuosien 1997 ja 2004
yliopistolakeihin ja yliopiston yleiseen hallinnolliseen kehitykseen selittää kaiketi se, että
opiskelijoiden huomio monen tahon suunnalta paineistetussa yliopistossa oli
korkeakoulupolitiikan osalta opiskeluiden maksuttomuudessa ja opintotuessa. Toisaalta
voidaan katsoa, että 80- ja 90-luvuilla läpiajettujen yliopiston hallinnollisesti uusien
toimintamallien kommentoiminen ei enää 2000-luvulle tultaessa juurikaan koskettanut
nopeasti vaihtuvaa ylioppilaskunnan aktiivijoukkoa, joka katsoi varsinaisen aatteellisen
taistelun olevan jo ohi. Monessa mielessä opiskelijoiden näkemykset vastasivat myös
Oulun yliopiston johdon näkemyksiä,409mikä ilmeni Ylkkärissä lähinnä hiljaisuutena.
Yliopiston hallintoelinten suhteen entisestään korostunut vuorovaikutus ympäröivän
yhteiskunnan kanssa näkyi siinä, että yliopiston hallitukseen oli vuoden 2004 lain myötä
valittava vähintään yksi ja enintään kolmannes henkilöitä, jotka eivät olleet yliopiston
omaa henkilöstöä ja opiskelijoita.410 Yliopisto katsoi muutoksen olevan linjassa
tehtävänmäärittelynsä kanssa, mutta korosti, ettei hallituksen kokoonpanon tullut olla
sellainen, että se etääntyisi liikaa yliopistoyhteisön perustehtävästä.411 Tämän voi tulkita
tarkoittaneen, että Oulun yliopiston johto piti tärkeänä hallituksen voimasuhteiden
säilymistä sen kaltaisina, että asioista päättivät myös jatkossa yliopiston sisäiset
ryhmittymät, jotka yliopiston näkökulmasta tunsivat parhaiten yliopiston toiminnan ja
408
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syvimmän olemuksen. Oulun yliopiston hallitus piti myös ongelmallisena, että lain
uudistuksen myötä hallituksen koko saattoi helposti muodostua suhteettoman
suureksi.412 Huoli oli aiheellista, sillä vuonna 2006 Oulun yliopiston hallitukseen valitut
kaksi ulkopuolista edustajaa nostivat hallituksen kokonaiskoon 21 henkilöön, mikä teki
jo aikaisemmin työläistä kokouksista entistä raskassoutuisempia.413
Aivan uusi asia hallituksen ulkopuolinen edustus ei kuitenkaan Oulussakaan ollut.
Yliopiston neuvottelukunnan toimintasäännön mukaan hallitus oli saattanut nimetä
kaksi

neuvottelukunnan

jäsentä

edustamaan

neuvottelukuntaa

läsnäolo-

ja

puheoikeudella hallituksen kokouksissa jo vuodesta 1994 lähtien.414

Oulun yliopiston hallinnon arviointi
Vaikka Oulussakin arvioinnit olivat tulleet tutuksi ja niitä oli tehty kattavasti läpi
organisaation, oli aikaisemmissa arvioinneissa yliopistojen hallinnon merkitys ja siellä
tapahtuneet muutokset jääneet kaikesta huolimatta vähemmälle pohdinnalle. Tämän
lähtökohdan pohjalta Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot toteuttivat
keskinäisellä päätöksellä hallintonsa arvioinnin vuosien 2002 ja 2003 aikana.
Raportista vastanneen Kari Kuoppalan mukaan merkittävin tulosohjaukseen liittyvä ja
yliopistojen hallintoon vaikuttava muutos oli viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut
valtion budjetin ulkopuolisen rahoituksen kasvu. Lamaa seurannut julkisen rahoituksen
supistuminen oli pakottanut myös yliopistolaitoksen etsimään uusia rahoituslähteitä
toiminnalleen. Arvioinnin perusteella ne olivat siinä myös varsin hyvin onnistuneet.
Tosin tieteenalojen välillä oli ulkopuolisen rahan hankinnan suhteen suuria eroja.
Arvioinnista kävi ilmi, että vaikka yliopistojen sisällä oli jossain määrin tulkinnanvaraista,
mitkä henkilöstöryhmät luokiteltiin varsinaiseen hallintoon kuuluvaksi, oli yleinen
yliopistoja

yhdistävä

piirre

hallintohenkilökunnan

selkeä

kasvu

verrattuna

opetushenkilökunnan vastaavaan kehitystrendiin. Oulussa hallintohenkilökunnan kasvu
painottui alemmille tasoille, jota selitti osaltaan opiskelijamäärän voimakas kasvu ja siitä
johtuvat määrälliset tehtävänlisäykset. Myös ulkopuolisen rahoituksen kasvu ja
monipuolistunut rahoitusrakenne olivat lisänneet hallintohenkilöstön määrää, ja monet
uusista tehtävistä oli organisoitu yliopiston keskushallinnon tasolle. Samaan aikaan
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keskushallinto koettiin kuitenkin laitoksilla opetus- ja tutkimustyötä tekevien
keskuudessa verrattain etäiseksi.
Eri yliopistoissa tehtyjen arviointien mukaan tulosohjaus oli parantanut yliopistojen ja
opetusministeriön välisiä suhteita. Toisaalta tulosneuvottelujen ongelmaksi nähtiin
yliopistojen vähäinen liikkumavara ja siitä johtunut neuvotteluiden epäaitous.
Yliopistojen ja ministeriön välisten tulosneuvotteluiden ohella tämä näytti koskevan
myös yliopiston sisällä käytäviä tulosneuvotteluita. Laitosten ja tiedekuntien edustajat
eivät kokeneet, että neuvotteluilla olisi ollut yhteyttä sen enempää yliopistojen
strategioihin kuin saavutettuihin tuloksiinkaan. Tämän lisäksi yksilöjohtajuuden
vahvistuminen oli tuonut mukanaan persoonallisuuden vaikutuksen ja siihen liittyvän
hallinnollisen ennakoitavuuden heikkenemisen. Dekaanit ja laitosjohtajat kokivat
olevansa ylemmältä taholta tulevan ohjauspaineen ja alhaalta tulevien tieteenalan
edunvalvontapaineiden vuoksi kuin puun ja kuoren välissä.415 Tältä osin raportin
tulokset vastasivat vuonna 1999 Oulun yliopiston laitosjohtajille tehdyn kyselyn tuloksia.
Ainoa

merkittävä

positiivinen

vaikutus

tulosneuvotteluilla

koettiin

olleen

tavoitteellisuuden lisääntymisessä niin laitosten kuin tiedekuntien toiminnassa. Myös
Jorma Sipilä katsoo, että yksi tulosjohtamisen myönteisistä seurauksista oli, että
yliopistoväki alkoi tiedostamaan johtamisen tärkeyden. Rahasta oltiin vastuussa ja
tuloksia piti syntyä. Nämä tavoitteet onnistuivat parhaiten kun johtaja piti huolta
perusasioista.416
Eräiden hallinnon arvioinnin tutkimustulosten mukaan tulossopimusmenettely oli
kuitenkin myös lisännyt vastakkainasettelua yliopistojen keskushallinnon ja tiedekuntien
välillä sekä lisännyt yliopistojen sisäisiä ristiriitoja.417 Nämä tulokset tuskin olivat täysin
vailla totuuspohjaa, sillä vuoden 2003 Tietopistossa (14/2003) Olavi Heikkinen ihmetteli
miksi tiedeyhteisö suhtautui niin nuivasti hallintoon ja johtamiseen, vaikka heidän luuli
tiedostavan sen välttämättömyyden. Heikkisen mukaan kaikkia hallinto ei kiinnostanut,
eivätkä kaikki sopineet sitä ylipäätään tekemään, mutta siitä huolimatta se oli yliopiston
toimivuudelle tarpeellista.418 Niin ikään Jorma Sipilä toteaa, että hallinnon rasittavuutta
valittava tutkija pystyy tuskin edes kuvittelemaan, miltä kasalta asiakirjoja hän säästyy
siksi, että yliopistolla on hallintokeskus.419
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Hallintojohdon ja yliopiston henkilöstön toiminnan ja palvelussuhteen varsin erilaiset
lähtökohdat näkyvät jollain tavalla rikkinäisenä vuoropuheluna läpi yliopistolaitoksen
viime vuosikymmenten historian. Vaikka henkilötasolla suurempia ongelmia ei Oulussa
ilmennyt, leimasivat vastakkaiset tehtävänasettelut osapuolten välistä suhtautumista ja
tuntemuksia yliopistolaitoksen kehitykseen ja sen synnyttämään vuoropuheluun johdon
ja henkilöstön välillä.
Hallinnon arvioinneista kävi ilmi, että tulosohjaukseen liittyen kaikissa yliopistoissa oli
tehty rakenteellisia uudistuksia laitos- ja tiedekuntatasolla. Johtamisessa tuloskulttuuri oli
merkinnyt yksilöjohtajuuden vahvistamista hallinnon kaikilla tasoilla. Tähän liittyen
päätösvaltaa oli delegoitu keskushallinnosta alaspäin kaikissa neljässä yliopistossa.
Kasvaneen yksilöjohtajuuden ei kuitenkaan koettu ajautuneen ristiriitaan perinteisen
kollektiivisen päätöksenteon kanssa.420 Arvioinnin tulos on tältä osin hieman
ristiriitainen

yliopiston

kannanottoihin,

joissa

lehdissä
kasvava

ja

julkaisuissa

managerialismi

nähtyihin
aiheutti

yliopistoyhteisön

huolta

kollegiaalisen

päätöksenteon kannalta. Vastaavasti aikaisemmin mainitussa Turun ja Joensuun
yliopistoissa toteutetussa kyselytutkimuksessa (2008) kasvaneeseen yksilöjohtajuuteen
suhtauduttiin – hallintojohtoa lukuun ottamatta – verrattain epäluuloisesti, joten tässä
suhteessa tulokset olivat osittain risteäviä.

Uuden vuosituhannen yliopisto
Rehtori Lauri Lajusen mukaan oli ymmärrettävää, että 2000-luvun alkupuoliskolla
valtionhallinnossa

julkaistiin

useita

raportteja,

joissa

käsiteltiin

kansallisen

korkeakoulupolitiikan suuntaa. Keskeistä raporteissa oli se, miten Suomi pienenä maana
saattoi

säilyttää

kilpailukykynsä

globalisoituvassa

maailmantaloudessa

ja

millä

toimenpiteillä suomalaisten yliopistojen kilpailukykyä voitiin parantaa. Lajunen kuitenkin
ihmetteli sitä, että osasta puheenvuoroja välittyi viesti, jonka mukaan yliopistolaitos oli
kriisissä, huippututkimusta syntyi vain suurissa yksiköissä pääkaupunkiseudulla ja että
useamman tasoiset yliopistot olivat parempi ratkaisu kuin nykyinen maan kattava
yliopistoverkosto.421 Vaikka Oulun yliopiston johdossa ei kaikilta osin allekirjoitettu
poliittisen johdon ja ministeriöiden ajamaa korkeakoulupolitiikkaa, yliopiston johdon
yhä enemmän kansainvälisiltä kentiltä kontekstinsa hakeva retoriikka lisääntyi myös
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Oulussa. Rehtori ja hallintojohto tiedostivat hyvin yliopistolaitoksen jatkuvasti kiihtyvän
muutosvauhdin ja sen vaikutukset oman yliopistonsa toimintaympäristöön.422
Vaikka globalisaatio varastikin paljon huomiota, eivät edellisellä vuosikymmenellä
tulosohjauksessa nähdyt ongelmat jääneet kansallisen kilpailukyvyn varjoon –
päinvastoin. Tietopistossa esiintyneissä kannanotoissa sen edelleen jatkuviin haasteisiin
ottivat kantaa etenkin dekaanit. Tulosohjausta pidettiin edelleen varsin dominoivana
myös yliopiston sisäisen rahanjaon kannalta, vaikka opetusminiteriö näki sen antavat
yliopistoille vapauden valita sisäisen rahanjakonsa periaatteet. Dekaanien kannanotoista
ilmeni, että tulosohjauksen mukanaan tuoma kasvanut kilpailu ja tehokkuus pyrittiin
siirtämään päivittäisessä toiminnassa taka-alalle. Samalla painotettiin yhteistyön
merkitystä, sillä hyvällä tekemisen hengellä saatettiin korvata varsin pitkälle aineellista
niukkuutta ja henkisten resurssien puutetta.423
Ylkkärissä dekaanien kauniit sanat saivat kärjekästä vastapainoa kun Jari-Pekka Kaleva
totesi artikkelissaan Valtapelejä akateemisella hiekkalaatikolla, että Oulussa strategioiden
jalkauttaminen

laitostasolle

oli

epäonnistunut

pitkälti

dekaanien

puhtaasta

osaamattomuudesta, haluttomuudesta ja ajan puutteesta. Kaleva katsoi dekaanien olevan
Oulun yliopiston valtapelien kannalta merkittävin ryhmä. Heillä oli käytössään noin
kolmasosa yliopiston hallituspaikoista sekä valta sitouttaa tai olla sitouttamatta
tiedekuntiensa henkilökunta yliopiston hallituksen päätöksiin.424
Toista

vuosikymmentä

käytössä

ollut

tulosvastuullisuus

sai

myös

kaivatun

puolestapuhujan kun taloustieteiden tiedekunnan varadekaani Juha-Pekka Kallunki
ihmetteli yliopistoväen jatkuvaa kritiikkiä tulosvastuuta kohtaan. Tämä oli Kallungin
mukaan yllättävää siinäkin mielessä, että yleensä organisaatiot kykenivät sopeutumaan
uusiin tilanteisiin varsin nopeasti. Kritiikki tulosvastuuta kohtaan oli erikoista myös siitä
näkökulmasta, että henkilötasolla tulosvastuu ja työsuoritteiden arviointi olivat olleet jo
pitkään

yliopistojen

arkipäivää.

Vaikka

tuloksellisuuden

mittarit

eivät

olleet

kokonaisuudessaan onnistuneita, ei yliopistojen tulosvastuuta voinut Kallungin mukaan
pelkästään tämän perusteella tuomita. Tuloksellisuuteen tuli kyetä sopeutumaan.425
Selitystä Kallungin ihmettelyyn voidaan hakea lehtori Asko Pekkarisen näkemyksestä,
jonka mukaan yliopistoyhteisö saattoi vastustaa muutosta sangen sisukkaasti, mikäli se
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koki sen olevan itselleen haitallista tai ajattelematonta.426 Tästä lienee ollut kyse myös
tulosvastuun tapauksessa.
Oulun yliopiston siirtyminen yhä enemmän kohti tuloksellisempia ja yritysmäisempiä
toimintatapoja näkyi myös siinä, että strategisen suunnittelun tärkeyttä korostettiin yhä
kasvavassa määrin. Painotuksen myötä Oulun yliopisto otti käyttöönsä yritysmaailmasta
lainattuja työkaluja kuten strategian laatimiseen käytetyn SWOT – menetelmän sekä
tavoitejohtamisen työkaluksi tarkoitetun Balanced Scorecard – mittariston.427 Nämä
menetelmät eivät olleet julkisellakaan sektorilla mitenkään tuntemattomia, mutta ne
kuvastivat osaltaan sitä hallinto- ja johtamisoppien muutosta, joka yliopistosektorin
toimintatavoissa tapahtui niin ylikansallisella, kansallisella kuin Oulunkin tasolla.
Organisaatiosta tuli tehdä liiketaloudellisessa mielessä tehokkaampi.
Uusi palkkausjärjestelmä tuli Ouluun vuoden 2005 lopulla. Yliopistot siirtyivät uuteen
järjestelmään valtion virastoista viimeisten joukossa. Uusi, työtehtävän vaativuuteen ja
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustava, palkkausjärjestelmä noudatteli liike-elämän
oppeja ja loi uusia vaatimuksia niin tutkijaopettajille kuin yliopiston esimiehille. Rehtori
Lajunen katsoi, että Oulussa uuden järjestelmän kritiikki ei ollut repivää ja
muutosprosessi sujui hyvässä hengessä.428 Toisaalta yliopistoyhteisön kannanotot tulivat
tähänkin uudistukseen monessa mielessä jälkijunassa, vasta kun varsinaiset päätökset
oltiin jo tehty.429 Tämä epäilemättä helpotti osaltaan muutosprosessin alullepanoa.
Kontekstia edellä mainittuun – samoin kuin koko työssä esitettyyn hallinnon kehitykseen
– antaa Joensuun yliopiston sosiologian professori Leena Kosken näkemys, jonka
mukaan laiskuuden argumentaatio vetosi vastaan sanomattomasti yliopistossa. Sitä
käytettiin oikeuttamaan uusi palkkausjärjestelmä ja sitä saatettiin käyttää minkä tahansa
muunkin uudistuksen yhteydessä. Tehokkuuteen viittaamisen symbolinen voima oli
Kosken mukaan siinä, että se yhdisti perinteisen luterilaisen moraliteetin jälkimoderniin
uusliberalismiin. Se houkutteli kuriin ja uhkasi häpeällä. Jokaista, joka epäröi uusien
hallinnan järjestelmien edessä, voitiin epäillä paljastumistaan pelkääväksi laiskuriksi.430
Vuosia jatkanut keskustelu yliopiston rehtorin valintatavasta sai jonkinlaisen ratkaisunsa
kun Oulun yliopisto uudisti vuonna 2006 rehtorin ja vararehtoreiden valintatavan.
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Vararehtorit oli aiemmin valinnut rehtorin tapaan vaalikollegio. Uuden valintatavan
myötä vararehtoreiden valinnan suoritti rehtorin esityksestä yliopiston hallitus. Koska
rehtori voitiin valita yliopistolain mukaan myös yliopiston ulkopuolelta, otettiin
Oulussakin käytännöksi julkisen kuulutuksen julkaiseminen rehtorin tehtävän aukiolosta.
Myös Opetusministeriö oli edellyttänyt kuulutuksen julkaisemista.431
Oulun yliopistoyhteisön kannanotot ja mielipiteet korkeakoulupolitiikan ja sen hallinnon
kehitykseen muuttuivat tässä työssä käytetyn lähdeaineiston perusteella aikaisempaa
vaikeammin jäljitettäviksi. Onneksi yhä enemmän liike-elämän oppien mukaan toimiva
yliopisto pyrki yritysesikuviensa mukaan tuottamaan aikaisempaa runsaammin mitattavaa
tietoa toimintansa pohjaksi. Täten Oulun yliopistolle ja sen henkilökunnalle suunnatut
arvioinnit, selvitykset, kartoitukset ja kyselyt kertoivat osaltaan yliopistoyhteisön
tuntemuksista ja paikkasivat lehdissä ja julkaisuissa ilmennyttä kannanottojen puutetta.

***
Siirryttäessä

uudelle

vuosituhannelle

kansainvälisyys

nousi

silmiinpistävästi

määrittelemään yliopistojen toimintaympäristöä. Kansallinen yliopistolaitos omaksui yhä
enemmän kansainvälisiä toimintatapoja, joiden perusteet olivat lähtöisin eurooppalaisista
ja amerikkalaisista huippuyliopistoista ja niiden esikuvina toimineista yksityisistä
liikeyrityksistä. Ylikansallisia yliopistoihanteita – osana laajempaa julkishallinnon
tehostamista – Suomeen välittivät etenkin OECD ja Euroopan unioni.
Kohti tehokkaampia ja tuottavampia toimitapoja yliopistoja ajoivat myös valtioneuvosto
ja opetusministeriö, joiden ohjelmista, julkaisuista ja lausunnoista välittyi viesti, jonka
mukaan yliopistolaitos ei enää entisen kaltaisenaan pystynyt vastaamaan nykyajan
asettamiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Korkeakoulujen osalta tämä
kehitys näkyi selvästi vuoden 1997 yliopistolaissa, joka lisäsi yliopistojen autonomiaa,
tehosti hallintoa, lisäsi yksilöjohtajuutta ja teki arviointitoiminnasta lakisääteistä. Näiden
toimien tarkoitus oli parantaa yliopistojen kustannustehokkuutta ja kansainvälistä
kilpailukykyä sekä valjastaa ne paremmin ympäröivän yhteiskunnan palvelukseen.
Kehitys jatkui vuoden 2004 yliopistolaissa, jonka myötä yliopistojen kolmas tehtävä
kirjattiin lakiin. Tapahtuneista muutoksista ja kasvaneesta autonomiasta huolimatta
yliopistot olivat edelleen valtion tilivirastoja ja niitä myös kohdeltiin sen mukaisesti.
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Yliopistoyhteisön

suhtautuminen

yliopistojärjestelmän

kehitykseen

vuosituhannen
ja

yliopistojen

vaihteen

sisäisten

kansallisen

hallintojärjestelmien

muutoksiin näyttää lähdemateriaalin perusteella kaksijakoiselta: eri eturyhmien
kannanotoissa suhtautuminen oli yleisilmeeltään negatiivista, mutta toisaalta kannanotot
olivat varsin korrekteja ja niiden määrä vähäistä. Tämän voi tulkita tarkoittaneen, että
edellisillä vuosikymmenillä nähdyt kriittiset kannanotot ja epäilykset yliopistolaitoksen
kehityssuuntaan, olivat edelleen voimissaan. Toisaalta vaatimattoman kannanottomäärän
voi nähdä tarkoittaneen, että suuri osa yliopistojen henkilöstöstä oli sopeutunut
korkeakoulupolitiikan kentällä vallinneeseen kehityssuuntaan, suhtautuen siihen
jokseenkin

välinpitämättömästi.

kehittämisestä

näyttäisi

Lisäksi

vastanneen

yliopistoyhteisön

ainakin

osittain

näkemys
poliittisen

yliopistojen
tahdon

ja

opetusministeriön näkemyksiä.
Oman tarkastelukulmansa asiaan antavat yliopistoissa kasvavassa määrin tehdyt
arvioinnit, selvitykset ja kyselyt. Niistä saatujen tulosten mukaan yliopistoyhteisö
suhtautui edelleen varsin negatiivisesti tulosjohtamiseen, managerialismiin, tehokkuuden
maksimointiin ja yliopiston yritysmäisempiin toimintatapoihin. Yliopistoryhmittymien
välillä oli kuitenkin eroavaisuuksia. Yliopiston hallintojohto suhtautui kehitykseen
kauttaaltaan positiivisesti, mutta muiden osapuolten näkemykset olivat hajanaisempia.
Huomion arvoista oli Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston aikaisempaa aktiivisempi
rooli korkeakoulupoliittisena vaikuttajana. Rehtorit peräänkuuluttivat 2000-luvulla yhä
näkyvämmin yliopistojen taloudellista autonomiaa ja tarvetta kehittää yliopistojen
hallinnollisia toimintamalleja.
Valtakunnan

tapaan

Oulussakin

kehitys

jatkoi

kulkuaan

managerialististen

johtamisihanteiden suuntaan, mikä tarkoitti etenkin rehtorin hallinnollisen vallan kasvua,
mutta yhtäältä hallintojohtajan, dekaanien ja muiden johtavassa asemassa olevien vallan
lisääntymistä. Kehitys aiheutti paineita ja haasteita niin johtajille kuin heidän
alaisuudessaan toimivalle henkilökunnalle. Oulun yliopisto edusti arviointihankkeissa
kansallisen yliopistosektorin aktiivisinta kärkeä, mikä kertoi yliopistojohdon omaaloitteisesta otteesta ja pyrkimyksestä tehostaa toimintansa kilpailukykyiseksi yhä
kiristyvän ulkopuolisen paineen puristuksessa.
Oulun yliopiston henkilöstö ja opiskelijat suhtautuivat uudistuksiin varovaisen epäillen,
joskin kannanotot jäivät aikaisempaa valjummiksi. Huolet olivat kuitenkin edelleen
pitkälti samat: tulosvastuun vaikutus tieteen tekemiseen, kasvaneen yksilöjohtajuuden
merkitys kollegiaaliselle päätöksenteolle, rahoituksen riittävyys sekä lisääntynyt
110

hallinnollinen

raportointivelvollisuus.

Varauksellinen

ja

ajoittain

kriittinen

suhtautuminen yliopiston kehitykseen ei aiheuttanut muun maan tapaan Oulussakaan
tavallista voimakkaampia tahdonilmauksia tai todellista vastarintaa.
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3. UUSI YLIOPISTOLAKI

3.1 Vuoden 2009 yliopistoreformi
Uuden vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen huipentui suomalaisten yliopistojen
osalta uuteen yliopistolakiin, joka asetti korkeakoulut täysin uuteen asemaan ja muokkasi
samalla kovalla kädellä niiden hallintorakenteita, toimitapoja ja monessa mielessä myös
aatteellista perustaa.

Lain valmistelu
Pääministeri Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen hallituskauden ollessa puolessa
välissä, vuonna 2005, opetusministeriö kutsui hallintoneuvos Niilo Jääskisen ja
professori Jorma Rantasen selvitysmiehiksi selvittämään yliopistojen taloudellisen ja
hallinnollisen aseman uudistamista. Selvitystyön tehtäviksi asetettiin tarkastella sellaisia
toimenpiteitä, joiden avulla yliopistojen taloudellista toimivaltaa voidaan vahvistaa
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, tehdä esitys valitun toimintavaihtoehdon pohjalta
yliopistojen taloudellisen toimivallan vahvistamisesta, tehdä ehdotukset yliopistojen
johtamisen ja hallinnon uudistamisesta, johtavien hallintoelinten kokoonpanosta ja
yliopiston johdon nimittämis- ja valintamenettelystä siten, että yliopistojen sisäiset
johtamisen edellytykset vahvistuvat sekä tehdä ehdotukset tarvittavasta lainsäädännön
muutoksista ja muista toimenpiteistä.432 Kyseisen selvityksen rooli uuden yliopistolain
valmistelussa oli jo lähtökohtaisesti tärkeä, sillä se tilattiin juuri tätä tarkoitusta varten.
Yliopistoreformin käynnistymiseen voidaan nähdä vaikuttaneen useat tekijät sekä pitkä
yhteiskunnallinen ja koulutuspoliittinen kehityskulku. Opetus- ja kulttuuriministeriön
(opetusministeriön nimi vaihdettiin opetus- ja kulttuuriministeriöksi vuonna 2010)
kansliapäällikkö (silloinen korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja) Anita Lehikoisen
mukaan kyseisen uudistuksen taustalla voitiin nähdä etenkin poliittinen tahtotila,
kansainväliset koulutus- ja yhteiskuntapoliittiset vaikutteet, elinkeinoelämän kritiikki
vallitsevaa yliopistojärjestelmää kohtaan sekä yliopistojen oma tahto muutokseen ja
autonomisempaan asemaan.433 Tässä työssä esille tuodun lähdemateriaalin perusteella
Lehikoisen näkemykseen on varsin helppo yhtyä niin suurimpien puolueiden poliittisen
konsensuksen, kansainvälisten vaikutteiden kuin elinkeinoelämän toiveiden osalta.
Lehikoinen tuo kuitenkin esille, että Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston toimet
432
433

Jääskinen–Rantanen 2007, 4.
Anita Lehikoisen haastattelu 18.10.2013.
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viestittivät ministeriölle ja opetusministerille siitä, että yliopistot olivat valmiita ja
halukkaita syvälliseen muutokseen.434 Käytetyn lähdemateriaalin perusteella Lehikoinen
luultavasti viittaa yliopistoilla tässä tapauksessa pääasiassa yliopistojen johtoon, sillä
muiden yliopistoyhteisön osapuolten sekä ammatti- ja eturyhmien kannalta tulkinta on
hieman ristiriitainen.
Vuonna 2007 valmistuneessa selvityksessä ehdotettiin yliopistojen tilivirastoasemasta
luopumista. Selvitysmiehet katsoivat, että yliopistoista tulisi muodostaa julkisoikeudellisia
oikeushenkilöitä, joita koskevat säännökset annettaisiin yliopistolaissa. Tämä merkitsisi
oikeudellisesti yliopistojen irtautumista valtio-oikeushenkilöstä erillisen oikeushenkilön
asemaan. Se, että yliopistolaki määrittelisi jatkossakin yliopistojen aseman, tarkoitti, että
lopullinen päätösvalta yliopistojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja rakenteen
kehittämisestä säilyisi edelleen valtiovallan päätösvallassa ja vastuulla. Yliopistot
kuuluisivat niin ikään edelleen opetusminiteriön toimialaan.435
Yliopistojen hallitusta selvitysmiehet halusivat muuttaa siten, että se jakautuisi
akateemisista asioista päättäväksi konsistoriksi ja johtokunnaksi, joka koostuisi
pääasiassa ulkopuolisista jäsenistä (Jääskisen malli) tai vaihtoehtoisesti pääasiassa
akateemisen yhteisön jäsenistä (Rantasen malli).

Kokonaisuudessaan selvitysmiehet

esittivät yliopiston ulkopuolisten jäsenten roolin lisäämistä yliopiston hallituksessa.
Toisaalta yliopistojen hallinnossa oli säilytettävä itsenäinen akateeminen päätöksenteko
siinä merkityksessä, että koulutuksen ja tutkimuksen sisältökysymykset pysyivät sisäisessä
päätöksentekorakenteessa, johon osallistuivat professorit, muu henkilökunta sekä
opiskelijat.
Yliopistojen hallinnon kehittämisen lähtökohtana selvitysmiehet pitivät tarvetta
vahvistaa

yliopistojen

johtamisjärjestelmiä

niin,

että

yliopistoja

johdettaisiin

konserninäkemyksen pohjalta. Tämä edellytti rehtorin aseman vahvistamista koko
yliopiston tasolla ja vastaavasti dekaanien ja muiden vastaavien yliopistojen yksiköiden
johtajien saattamista rehtorille vastuussa oleviksi johtajiksi. Rehtorien tuli olla henkilöitä,
joissa yliopisto-organisaation luottamusta herättävä akateeminen pätevyys yhdistyi
korkeimman tason johtamistaitoon ja – kokemukseen.436 Selvityksen lähtökohtana
voitiin siten pitää perusvalintaa, jonka mukaan yliopisto nähtiin yrityksenä tai konsernin
tapaisena tavoitteellisena organisaationa.437
434

Anita Lehikoisen haastattelu 18.10.2013; Ks. myös Vanttaja 2010, 139.
Jääskinen–Rantanen 2007, 73, 99–100.
436
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Jääskinen ja Rantanen tuovat selvityksessään esille, että yliopistojen autonomiaa oli jo
entuudestaan kehitetty etenkin 1980- ja 1990-luvuilla ja että heidän työssään esitettyjä
näkemyksiä olivat julkaisuissaan tuoneet aikaisemmin esille etenkin Suomen yliopistojen
rehtorien neuvosto sekä valtion tiede- ja teknologianeuvosto. Vastaavia näkemyksiä
löytyi selvitysmiesten mukaan myös useista valtionhallinnon raporteista ja asiakirjoista. 438
Tässä työssä aikaisemmin esitetyn perusteella selvitysmiesten huomio oli täysin
aiheellinen. Loppuraportti vastasi hyvin aikaisempina vuosikymmeninä nähtyä
korkeakoulupoliittista kehitystä ja yliopistohallinnon muutosprosessia.
Valmistunutta selvitystä pidettiin opetusministeriössä ansiokkaana ja sen pohjalta
saatettiin aloittaa neuvottelut yliopistojen kanssa.439 Selvityksen kannanotot olivat hyvin
nähtävissä myös opetusministeriön elokuussa 2007 julkistamassa yliopistolakityöryhmän
muistiossa, jossa esitettiin monia aiemmin Jääskisen ja Rantasen loppuraportissa olleita
uudistuslinjauksia.440
Muutama kuukausi myöhemmin valtioneuvosto linjasi lähivuosien kehittämistavoitteet
hyväksyessään Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007–2012. Sen
mukaan toimintaympäristön muutokset asettivat korkeakoulut lähivuosina monien
haasteiden eteen. Nämä haasteet liittyivät erityisesti korkeakoulujen profiloitumiseen,
rakenteelliseen kehittämiseen, rahoitusmallin uudistamiseen, kansainvälistymiseen sekä
laadun korostumiseen. Kehittämissuunnitelma katsoi, että yliopistojen kannalta erittäin
tärkeitä

tavoitteita

olivat

taloudellisen

autonomian

laajentaminen

sekä

yliopistojärjestelmän kilpailukykyä parantavat hallinnolliset uudistukset, jotka vahvistivat
ammattimaista johtajuutta. Näiden tavoitteiden vahvistaminen edellytti yliopistolain ja
siihen liittyvän lainsäädännön uudistamista.441 Yliopistojen taloudellisen autonomian
lisääminen mahdollistamalla yliopistoille julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen
asema

oli

mainittu

myös

pääministeri

Matti

Vanhasen

toisen

hallituksen

hallitusohjelmassa.442
Seuraavana vuonna opetusministeriö – yhtäältä uuden yliopistolain valmistelun kanssa –
esitti suuntaviivat kansallisen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi asiakirjassaan
Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2008–2011. Rakenteellinen
438
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440
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kehittäminen kytkeytyi opetusministeriön mukaan yliopistojen taloudellisen ja
hallinnollisen autonomian laajentamiseen. Perusteluja tarpeelliselle rakennemuutokselle
haettiin jälleen kansainvälisestä koulutuspolitiikasta. Arvioinnit olivat osoittaneet, että
suomalaisten yliopistojen toimintaedellytykset eivät olleet samalla tasolla muiden,
modernien eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten yliopistojen kanssa. OECD-arvioitsijat
olivat todenneet, että yliopistojen oikeushenkilöaseman muutos oli välttämätön, jotta
suomalaiset yliopistot saattoivat kilpailla maailman johtavien yliopistojen kanssa. Niin
ikään

eurooppalaiseen

rakenteellinen

kehitykseen

uudistaminen

peilattuna

katsottiin

suomalaisten

korkeakoulujen

välttämättömyydeksi.

Kotimaisen

korkeakouluverkoston rakenteellisella kehittämisellä ja toiminnan tehostamisella
saatettiin luoda yliopistojen kilpailukykyiset edellytykset toimia kansallisesti ja
kansainvälisesti muuttuvassa korkeakoulukentässä ja säilyttää samalla taloudellinen
kantokyky kestävällä pohjalla.443
Kun yliopistouudistusta pidettiin lisäksi elinkeinoelämän edunvalvojien ja tutkijoiden
keskuudessa kaikin puolin kannatettava ja sitä pyrittiin myös ajamaan poliittisesti
eteenpäin, oli uuden lain valmistelu edennyt jo pitkälle.444

Yliopistolaki
Elokuussa vuonna 2008, lainvalmistelu oli edennyt pisteeseen, jossa hallitus saattoi antaa
eduskunnalle

luonnoksen

esitykseksi

yliopistolainsäädännön

uudistamisesta.445

Astuessaan voimaan vuoden 2010 alusta, se sinetöi lukuisia tässä ja edellisissä
pääluvuissa esille tuotuja korkeakoulupoliittisia linjauksia.446 Täysin kivuttomasti prosessi
ei kuitenkaan edennyt.
Uuden yliopistolain laatiminen aiheutti valtakunnallisella tasolla korkeakoulupoliittisesti
varsin kiivaan polemiikin. Yliopistoyhteisö pyrki vaikuttamaan päätöksentekoon sekä
mielenosoituksin että julkisuudessa käydyllä keskustelulla. Jussi Välimaan mukaan
yliopistolakimuutos

herätti

Suomessa

tavattoman

laajan

vastustuksen

kaikilla

mahdollisilla poliittisilla ja julkisilla areenoilla. Debattiin osallistuivat niin poliitikot,
elinkeinoelämä, yliopistojen tieteenalat, akateemiset ammattijärjestöt kuin opiskelijatkin.

443
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Eri osapuolet käyttivät lisäksi vaikutuskanaviaan ministeriöön ja eduskuntaan
lobbaamalla sivistysvaliokuntaa sekä antamalla julkilausumia.447
Mikko Jakonen ja Jouni Tilli toteavat artikkelissaan Kohti yhteistä yliopistoa?, että kritiikistä
huolimatta uudistus ajettiin läpi oikeistohallituksen määrätietoisen toiminnan ja
pitkäjänteisin virkamiestason suunnittelun seurauksena. Yliopistouudistus oli siten osa
laajempaa eurooppalaista reformia, jonka taustalla toimivat niin ikään oikeistolaiset,
erittäin vaikutusvaltaiset ja organisoituneet tahot.448 Toisaalta Tilli tuo artikkelissaan
Universitas, auto ja nomos – lakeja, vapautta ja retoriikkaa esille, että kotimaisen puoluekentän
jakaumaa tarkasteltaessa, on huomion arvoista, että yliopistojen uudelleenmäärittelyssä
mukana olivat käytännössä kaikki merkittävät puolueet sinisistä punaisiin ja vihreisiin.449
Tämä näkemys saa tukea myös kansliapäällikkö Anita Lehikoiselta, jonka mukaan
yliopistouudistuksen poliittisesta konsensuksesta kertoi osaltaan se, että reformi
aloitettiin demariministereiden aikana ja vietiin loppuun kokoomusministereiden
aikana.450 Niin ikään Joel Kaitila ja Jukka Peltokoski katsovat artikkelissaan Tietotyö
vapauttaa, että Suomen valtio ja poliittiset päättäjät eivät suinkaan näytelleet muutoksessa
sivuroolia. Sen sijaan, että poliittiset tahot olisivat joutuneet markkinavoimien viemiksi,
luonnehti yliopistomuutosta Kaitilan ja Peltokosken mukaan voimakas ja pitkäaikainen
suunnitelmallisuus, jonka läpiviemisessä valtiokoneistolla oli aktiivinen rooli.451
Eduskunta hyväksyi uuden yliopistolain 16.6.2009 (558/2009). Sen myötä kansalliset
yliopistot yhtiöitettiin julkisoikeudellisiksi laitoksiksi tai säätiöiksi. Valtion tiliviraston
roolissa olleet yliopistot jäivät siten historiaan. Laissa yliopistoilla todettiin olevan
edelleen itsehallinto, jolla turvattiin tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus sekä
päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoonsa kuuluvissa asioista.452 Muutoksen myötä
yliopistojen taloudellinen autonomia lisääntyi selvästi, mutta samalla myös vastuu kasvoi.
Hallinnollisesti yliopistot lähentyivät yksityisiä yrityksiä ja liikelaitoksia.453
Uudessa laissa julkisoikeudellisten yliopistojen toimielimiksi määräytyivät hallitus, rehtori
ja yliopistokollegio. Uudeksi – kolmikantaan perustuvaksi – toimielimeksi syntyneen
yliopistokollegion tehtävä oli päättää tärkeimmän ja korkeimman päätöksentekoelimen
hallituksen jäsenmäärästä, valita hallituksen ulkopuoliset edustajat sekä päättää
447
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hallituksen toimikauden pituudesta. Hallitusta ei siten enää valittu puhtaasti vaaleilla
kuten aikaisemmin. Hallitus vastasi yliopiston strategisista linjauksista ja teki päätöksiä,
jotka rehtorin tehtävä oli panna toimeen. Rehtorin toimivaltaa pyrittiin vahvistamaan.
Rehtori johti yliopiston toimintaa ja päätti yliopistoa koskevista asioista, joita ei oltu
säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtorilla oli myös oikeus olla läsnä
ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa. Hallitus ja rehtori
vastasivat

yliopiston

ulkoisista

suhteista

ja

esimerkiksi

tulosneuvotteluista

opetusministeriön kanssa. Tavoitteena oli yliopistojen aikaisempaa parempi ja selkeämpi
johtaminen.
Periaatteessa hallitus ja rehtori olivat vastuussa yliopistokollegiolle, sillä kollegio hyväksyi
tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen, myönsi hallitukselle ja rehtorille vastuuvapauden
sekä omasi oikeuden erottaa hallituksen jäsenen – tosin hallituksen esityksestä.454 Jarmo
Kiuru näkee ongelmalliseksi, että julkisoikeudellisten yliopistojen osalta laista puutui
maininta siitä, että yliopistoyhteisön ryhmät valitsivat yliopistokollegion jäsenet. Asia
jätettiin johtosäännöissä päätettäväksi. Kiuru tuo myös esille, että säätiöyliopistoja
koskevassa sääntelyssä vastaavaa puutetta ei ollut.455
Hallitus valitsi rehtorin, jonka tuli olla oppiarvoltaan tohtori ja omata vahva
johtamiskokemus. Yliopistojen sisäinen vaalikäytäntö poistui siten hallituksen ohella
myös rehtoria valittaessa. Hallituksessa tuli olla 7 tai 9–14 jäsentä, joista ulkopuolisia tuli
olla vähintään 40 prosenttia. Lisäksi puheenjohtajan tuli olla yliopiston ulkopuolinen
jäsen. Lain mukaan hallituksen jäsenenä ei voinut toimia yliopiston rehtori, vararehtori
tai tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja
eikä yliopistokollegion jäsen tai varajäsen.456
Yliopistolain mukaan yliopisto saattoi jakaantua tiedekuntiin tai niihin rinnastettaviin
yksiköihin sen mukaan kuin yliopiston omissa johtosäännöissä määrättiin. Niiden
monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtaja toimi yksikön johtaja. Muilta osin
hallintoelimissä tuli olla edustettuina professorit, keskiryhmä ja opiskelijat siten että
kustakin ryhmästä jäseniä oli vähemmän kuin puolet hallintoelinten koko jäsenmäärästä.
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Lain määräämää velvollisuutta valita hallintoelimiin sisäisten ryhmittymien ohella myös
yliopiston ulkopuolisia edustajia, ei ollut.457
Ulkopuolisten hallitusjäsenten määrän selkeästi kasvusta huolimatta Jussi Välimaa
katsoo, että koska ulkopuolisia jäseniä oli ollut yliopistojen hallituksissa jo 1990-luvulta
lähtien, ei muutos ollut lopulta kovinkaan radikaali, etenkään kun valtioneuvoston alun
perin ehdottama 50 prosentin osuus ei toteutunut. Ehdotus oli kaatunut
perustuslakivaliokuntaan, joka katsoi yliopistojen autonomisen aseman edellyttävän
lakiesityksen muuttamista siten, että ulkopuolisten määrä laskettiin 40 prosenttiin.
Rehtorin aseman kohdalla Välimaa tosin pitää muutosta perusteellisena, sillä rehtori ei
tästä eteenpäin ollut enää akateemisen yhteisön valitsema yliopiston korkein edustaja,
vaan hallituksen valitsema yhtiömuotoisen yliopiston toimitusjohtaja. Merkittävä
hallintomallin muutos oli niin ikään se, ettei yliopiston hallituksessa saanut jatkossa olla
yliopiston yksiköiden edustajia, dekaaneja. Välimaan mukaan säädös perustui lainsäätäjän
olettamukseen, jonka mukaan yliopistojen hallituksissa vaaleilla valitut edustajat vetivät
aina kotiinpäin – tässä tapauksessa tiedekuntaansa päin. Hallituksen uudistetulla
kokoonpanolla lainsäätäjä pyrki sitouttamaan yhteiskunnalliset toimijat mahdollisimman
laajasti yliopiston toiminnan tukemiseen ja lisäämään yliopistojen taloudellista osaamista.
Toisaalta näin tehdessään lainsäätäjä ilmaisi Välimaan mukaan vahvan epäluottamuksen
perinteisen yliopiston kykyyn hoitaa omia asioitaan.458 Tarkastelipa asiaa miltä suunnalta
tahansa, varsin selvää oli, että uuden lain myötä yliopistot muistuttivat yhä enemmän
liikelaitoksia.

Samalla

rehtoreiden

ja

dekaanien

valta

lisääntyi

kollegiaalisen

päätöksenteon kustannuksella.459
Yliopiston henkilöstön kannata merkittävä lain muutos oli myös virkasuhteisen
muuttuminen työsuhteiksi. Toisin sanoen yliopiston henkilöstön asema valtion
virkamiehinä lakkautettiin.460 Samalla yliopistoille määräytyi uusi tehtävä: niistä tuli
työnantajina työsopimusneuvotteluiden osapuolia.461 Muutoksen keskeinen tavoite oli
lisätä korkeakoulujen henkilöstöpolitiikan joustavuutta. Tämä johti siihen, että yliopistot
perustivat vuonna 2009 oman työnantajayhdistyksen (SYTY ry), joka liittyi
Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvaan järjestöön (nykyään Sivistystyönantajat
ry). Jussi Välimaa katsoo, että työmarkkinaneuvottelujen kannalta tämä oli tärkeä asia
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siinä suhteessa, että EK edusti yksityisiä työnantajia ja niiden toimintapolitiikkaa.462
Yliopistojen työntekijäpuolta edustavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön
(JUKO) oululainen pääluottamusmies ja kasvatustieteellisen tiedekunnan lehtori Asko
Pekkarinen katsoo, että muutos, jonka myötä neuvottelupöydän toisella puolella istui
EK, ei ollut yliopiston henkilöstön kannalta missään muodossa positiivinen käänne.
Neuvottelulinja suhteessa henkilöstöön kiristyi.463
Vaikka yliopistoista tuli reformin myötä entistä autonomisempia, ei ohjaussuhde
opetusministeriöön katkennut. Lain mukaan opetusministeriö ja yliopisto (hallituksen
puheenjohtaja ja rehtori) sopivat yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja
tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden
toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Opetusministeriö rahoitti toimintaa kuten
ennenkin, mutta rahankäytöstä päätti yliopisto itse. Opetusministeriön vallasta suhteessa
yliopistoon kertoi myös lakiin laitettu jatkohuomautus:
Jos yliopistokohtaisia tavoitteita ei saada valtakunnallisesti tai alakohtaisesti yhteen
sovitetuiksi, opetusministeriö voi rahoituksen turvaamiseksi yksittäisen yliopiston
osalta päättää määrällisistä ja laadullisista tavoitteista siltä osin kuin ne ovat
yliopistolle osoitettavan rahoituksen perusteena.464
Myös perustuslakivaliokunta oli yliopistolakilausunnossaan ihmetellyt opetusministeriön
voimakasta roolia autonomisessa asemassa olevien yliopistojen ohjauksessa.465 Tämä
ohjausrooli kuitenkin säilyi, joskin raskaana pidettyä tulosohjausta kevennettiin
nelivuotiseksi siten, että tarkentavat neuvottelu käytiin vuosittain.466 Anita Lehikoisen
mukaan yliopistojen tärkein vaade oli toteuttaa omat strategiansa. Ministeriön ja
yliopistojen ohjausta pyrittiin toteuttamaan strategisen vuoropuhelun avulla. Uuden
yliopistolain myötä valta ja vastuu siirtyivät yliopistoille itselleen, minkä johdosta
yliopistojen ei tullut enää anoa kolmansia osapuolia apuun. Lehikoisen mukaan
opetusministeriö sitoutui tässä suhteessa yliopistojen tekemiin päätöksiin.467
Uuden ylipistolain säätäminen sujui lopulta varsin nopeasti. Tuloksena oli Jussi Välimaan
näkemyksen mukaan eri osapuolten kannalta ilmeisen tyydyttävä kompromissi. Uusi laki
oli kehyslaki, joka jätti paljon päätösvaltaa yliopiston omille johtosäännöille. Tämä oli
aikaisemmin vallinneen korkeakoulujen ohjausjärjestelmän purkamisen kannalta varsin
462

Välimaa 2011, 82.
Asko Pekkarisen haastattelu 17.10.2013.
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Yliopistolaki 24.7.2009/558; Ks. myös Tiensuu 2011, 163.
465
Välimaa 2011, 78–79.
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Lauri Lajusen haastattelu 18.9.2013.
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Anita Lehikoisen haastattelu 18.10.2013; ”Yliopistojen uudet (v)aatteet”. Acatiimi 5/2010.
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looginen ratkaisu, sillä uuden lain pyrkimyksenä oli lisätä yliopistojen toimintavapautta.
Lain toimet olivat Välimaan mukaan hyvin linjassa uusliberalististen oppien kanssa, jotka
näkivät julkisten laitosten yksityistämisen olevan keino tehostaa verovarojen käyttöä.468

Lain jälkeinen kehitys valtionhallinnossa
Vaikka edellä esitettyyn yliopistoreformiin huipentui aikaisempien vuosikymmenten
korkeakoulupoliittinen kehitys, ei yliopistolaitoksen edistäminen pysähtynyt uuteen
lakiin. Tämä näkyi pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa 22.6.2011,
jossa todettiin korkeakoulujen ja tieteen osalta, että korkeakoulutuksen laatua,
tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä tullaan edelleen vahvistamaan. Samalla
korkeakouluille pyrittiin luomaan yhteisiä yritysten kanssa tehtävien tutkimustöiden
muotoja. Ohjelman tavoitteeksi asetettiin myös korkeakoulutuksen rahoituksen
uudistaminen tukemaan aikaisempaa paremmin koulutuksen tavoitteita, opiskelijoiden
nopeampi siirtyminen työelämään, hallinnon tehostaminen sekä korkeakoulujen
profiloituminen vahvuusaloilleen.469
Lähes identtiset tavoitteet oli mainittu vuonna 2010 Tutkimus- ja innovaationeuvoston
(seurasi vuosina 1987–2008 toiminutta Tiede- ja teknologianeuvostoa) julkaisussa
Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus vuosille 2011–2016. Tavoitteilla oli myös poliittista
painoarvoa,

sillä

linjauksen

mukaan

Suomi

oli

valinnut

tulevaisuuden

menestysstrategiakseen panostamisen tietoon ja osaamiseen. Kehittämistoimien lyhyen
aikavälin tavoitteet puolestaan tähtäsivät vuoden 2008 syksyllä alkaneen taloudellisen
taantuman selättämiseen sekä kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseen.470 Niin ikään
Kataisen

hallitusohjelman

pohjalta

laaditussa

Koulutuksen

ja

tutkimuksen

kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 todettiin yliopistouudistuksen luoneen pohjan
yliopistojen rakenteelliselle uudistumiselle, jota oli nyt syytä vauhdittaa.471
Hyväksyessään vuoden 2009 yliopistolain eduskunta oli edellyttänyt, että hallituksen tuli
antaa

opetusministeriön

tekemä

selvitys

yliopistouudistuksen

vaikutuksista

kevätistuntokaudella 2012. Toimeksiannon mukaisesti näitä vaikutuksia tarkasteltiin
yliopistoyhteisön sisällä etenkin strategisen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan alueilla.
Valmistuneen

selvityksen

mukaan

strategisen

johtamisen

vaikutukset

olivat

kohdentuneet ensisijaisesti yliopistojen strategisen johtamisen sekä talousjohtamisen
468

Välimaa 2011, 81–83.
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011.
470
Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus vuosille 2011–2015, 6–9.
471
KLKS 2011–2016, 28–30.
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vahvistumiseen, sidosryhmäyhteistyön kehittymiseen sekä sisäiseen organisoitumiseen ja
johtamisjärjestelmiin. Näiden vaikutusten taustalla olevien muutosten tekemisessä
yliopistojen johdolla oli ollut keskeinen asema. Henkilöstön osallisuus muutosten
tekemiseen näytti sen sijaan ohuelta. Arviointitiedon valossa yliopistot olivat lyhyessä
ajassa omaksuneet uuden roolinsa työnantajaosapuolena ja käyttivät aktiivisesti
työnantajavaltaansa.
Arvioinnin

tuloksia

peilattiin

eurooppalaisia

yliopistoreformeja

koskevia

tulkintaviitekehyksiä vasten. Niiden pohjalta voitiin nähdä, että varsinkin yliopistojen
henkilöstön keskuudessa kriittinen lähestymistapa, ei ainoastaan tätä yksittäistä
lakiuudistusta koskien vaan laajemmin korkeakoulupolitiikan nykyistä linjaa kohtaan, oli
vallitseva. Sen sijaan lain valmisteluun osallistuneiden poliitikkojen ja virkamiesten sekä
keskeisten

sidosryhmien

edustajien

kannalta

muutoksen

välttämättömyyttä

ja

tarpeellisuutta kuvaavat lähestymistavat näyttivät olleen perustellumpia. Kokonaisuutena
keskustelu yliopistolakiuudistuksesta ja sen toimeenpanosta nähtiin polarisoituneena eikä
yliopistolaitoksen jatkuvaa uudistumista ja siihen liittyviä moniulotteisia tekijöitä oltu
pitkällä aikavälillä tuotu juurikaan esille.472 Havaituista ongelmista huolimatta OKM ja
eduskunnan sivistysvaliokunta katsoivat, ettei yliopistolakiin kohdistunut sellaisia
muutostarpeita, jotka olisivat edellyttäneet lain avaamista.473
Matti Vesa Volanen ottaa artikkelissaan Yliopistojen toiseksi paras vielä selvästi edellä
mainittua arviointia kriittisemmän kannan todetessaan, että yliopistoreformi ei auttanut
ratkaisemaan suomalaisen yliopistoinstituution edessä olleita haasteita, vaan päinvastoin
se ratkaisi yliopistojen hallinnointiin ja johtamiseen liittyvät ongelmat lainsäädännöllä ja
muilla toimenpiteillä, jotka oli kehitetty ohjaamaan teollisen yhteiskunnan toimintaa.
Tämä yhteiskunta ja sen toimitavat olivat Volasen mukaan monin osin jo mennyttä
maailmaa.474

***
Tässä tutkimuksessa esille tuotu suomalaisen yliopistolaitoksen kehitys kiteytyi monella
tapaa vuoden 2009 yliopistolakiin. Laki konkretisoi normatiivisella tavalla tapahtuneet
muutokset ja syvensi aikaisemmin alulle laitettua korkeakoulupolitiikan kehityssuuntaa.
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Yliopistolakiuudistusten vaikutusten arviointi 2012, 3–4.
”Anita Lehikoinen: Laatuloikka vaatii luopumista”. Acatiimi 5/2012; ”Sivistysvaliokunta:
Yliopistolakiin ei pikaisia muutostarpeita”. Acatiimi 3/2013.
474
Volanen 2012, 10.
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Yliopistolakia edeltäneiden vuosien osalta lain syntyyn vaikuttivat useat tekijät.
Yliopistojen johto oli tuonut 2000-luvulla selvästi esille, että yliopistot tarvitsivat
autonomisempaa asemaa, etenkin taloudenpitonsa osalta. Niin ikään kansainvälinen
paine

ajoi

suomalaista

korkeakoulujärjestelmää

uudistamaan

rakenteitaan

ja

toimintatapojaan. Tämän seurauksena kotimaiseen valtionhallintoon kohdistui paineita
saada yliopistoista kansantaloudellisen hyödyn mielessä irti kaikki mahdollinen. Ajattelua
vauhditti entisestään yliopistolain säätämisen alla alkanut taloudellinen alamäki, jonka
parissa valtiontaloudesta ja korkeakoulujen kansainvälisestä kilpailukyvystä huolta pitävät
joutuvat edelleen tätä kirjoittaessa painiskelemaan. Tavoitteiden toteuttamista helpotti
varsin laaja virkamieseliitin ja poliitikkojen välinen konsensus kotimaisen yliopiston
tulevaisuudesta. Muiden edellä mainittujen tahojen ohella yliopistoreformia ajoi vahvasti
myös kotimainen elinkeinoelämä. Tämä kertoi osaltaan siitä, etteivät yliopistot olleet
onnistuneet liike-elämän silmissä täyttämään niille vuoden 2004 yliopistolain
muutoksessa osoitettua kolmatta tehtävää.
Uuden yliopistolain myötä yliopistot muuttuivat valtion tilivirastoista itsenäisiksi
oikeushenkilöiksi,

vaikkakin

ne

olivat

edelleen

monessa

mielessä

sidottu

opetusministeriön ohjaukseen. Samalla yliopistojen hallinto- ja päätöksentekorakenne
uudistui merkittävästi. Vertikaaliset valtasuhteet nousivat yhä näkyvämmäksi piirteeksi
yliopistohallinnossa,

jossa

kollegiaalinen

päätöksenteko

rajattiin

aikaisempaa

suppeammalle alueelle. Kun samaan aikaan henkilöstön virkasuhteet muuttuivat
työsuhteiksi ja yliopistoista tuli työnantajaosapuoli, herättivät lain myötä tulleet
muutokset monenlaisia tuntemuksia yliopistoyhteisön parissa. Näitä yliopistoyhteisön
näkemyksiä tarkastellaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa.

3.2 Yliopistoyhteisön suhtautuminen uuteen yliopistolakiin

Professoriliitto, Yliopistolehtorien liitto ja Tieteentekijät heräävät
Vuonna 2007 valmistunut selvitysmiesten Jääskisen ja Rantasen tekemä Yliopistojen
taloudellisen ja hallinnollisen uudistaminen –raportti herätti tiedeyhteisössä vilkasta
keskustelua. Raportissa esille tuodut, varsin ennakkoluulottomat, uudistusehdotukset
saivat Professoriliiton, Yliopistolehtoreiden liiton ja Tieteentekijöiden yhteisjulkaisussa
Acatiimissa osakseen varsin varauksellisen vastaanoton. Etenkin selvityksen ehdottamaa
virkasuhteen muuttamista työsuhteeksi pidettiin liitoissa vakavana uhkakuvana. Niin
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ikään huolestuttava nähtiin yliopistojen aseman muuttaminen kohti liikelaitosmallia,
muutoksen vaikutus valtiolta saatuun rahoitukseen sekä kollegiaalisen päätösvallan
ajautuminen vaaleilla valitsemattomille edustajille.475 Tieteentekijöiden puheenjohtaja
Ragna Rönnholm ihmetteli lisäksi, miten yliopistolaitoksen kehitys oli voinut johtaa
tilanteeseen, jossa ulkopuoliset selvitysmiehet kertoivat miten yliopistoja tuli kehittää.
Rönnholmin mukaan menetetty valta tuli ottaa takaisin.476 Professoriliitto ja
Tieteentekijöiden liitto protestoivat myös opetusministeriön yliopistolain sekä rahoitusja ohjausjärjestelmän uudistamista varten asettaman työryhmän kokoonpanoa, sillä siinä
ei ollut henkilöstöjärjestöjen edustusta.477
Kuitenkin jo muutama kuukausi myöhemmin Professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma
Virkkala totesi, että yliopistojen uudistamisen suuntaviivat olivat kirjoitettu niin
voimallisesti, että vastustamisen sijasta oli hedelmällisempää pyrkiä vaikuttamaan
uudistukseen ja tekemään siitä mahdollisimman toimiva yliopistojen henkilöstön
kannalta.478

Myös

Jyväskylän

yliopiston

Tieteentekijöiden,

Professoriliiton

paikallisosaston ja Lehtoriyhdistyksen järjestämässä yliopistopoliittisessa seminaarissa
Uudet rakenteet – uusi yliopisto kuultiin kannanottoja, joiden mukaan kritiikin aika oli ohi.
Jyväskylässä tosin peräänkuulutettiin toimintaa, jonka yhdeksi malliksi ehdotettiin jopa
lakkotoimia.479 Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa huomattavasti positiivisemmin asiaan
suhtautuivat

yliopistojen

hallintojohtajat,

jotka

pitivät

yliopistouudistusta kaikkien aikojen mahdollisuutena.

480

opetus-

lähtökohdista

ja

tutkimushenkilökunnan

erilaisista

vauhdissa

ollutta

Hallintojohtajien ja yliopistojen
ja

yliopistoväen

ennakkoluuloista hallintoa kohtaan kertoo osaltaan Turun yliopiston emeritusprofessori
Jorma Kalelan näkemys, jonka mukaan korkeakoululaitoksen kehityksen suhteen
avainasemassa

on

ollut

hallinto,

joka

on

viime

vuosikymmenten

aikana

moninkertaistunut henkilömäärältään ja ulottunut ministeriöstä yliopistoihin. Kalela
näkee tarpeelliseksi kysyä, joutuuko hallintohenkilökunta perustelemaan olemassaolonsa
oikeutuksen

valvomalla

esimerkiksi

opetus-

ja

kulttuuriministeriön

linjausten

475

Kirsti Sintonen, ”Hallintomyllerrys muuttaa henkilöstön asemaa”. Acatiimi 1/2007; Tuula
Hirvonen, ”Avopuolisosta salarakkaaksi”. Acatiimi 2/2007; Tuula Hirvonen, ”Ketä olemme ja mihin
olemme matkalla”. Acatiimi 2/2007; Risto Laitinen, ”Huipulla tuulee”. Acatiimi 3/2007; Risto Laitinen,
”Kauttaaltaan vahvistuva yliopistolaitos?”. Acatiimi 6/2007; ”Ulkopuolisten määräysvalta hallinnossa
kasvaa” Acatiimi 2/2008.
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Ragna Rönnholm, ”Aikaa, arvostusta ja autonomiaa” Acatiimi 1/2007.
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Kirsti Sintonen, ”Yliopistojen momentum”. Acatiimi 6/2007.
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Jorma Virkkala, ”Yliopistouudistus etenee vauhdilla”. Acatiimi 7/2007.
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Kirsti Sintonen, ”Uudet rakenteet –uusi yliopisto?”. Acatiimi 9/2007.
480
”Hallintojohtajien paneeli hehkutti yliopistouudistuksen välttämättömyyttä”. Acatiimi 8/2007.
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toteuttamista samalla, kun yliopistojen päättävät elimet joutuvat keskittymään
varainhankintaan.481
Yhteisestä yliopistosta huolimatta yliopistojen eri etujärjestöillä oli uuden lain osalta
toisistaan jokseenkin eriävät lähtökohdat ja tavoitteet. Tämä käy ilmi Jorma Virkkala
artikkelista Yliopistouudistus ja professorit, jossa Virkkala tuo esille professoreiden muusta
henkilöstöstä poikkeavan aseman yliopistoissa ja niiden monijäsenisissä hallintoelimissä.
Professoriliiton kannan mukaan tähän asemaan ei tullut tehdä yliopistouudistuksen
myötä muutoksia.482 Erilaisista lähtökohdista kumpuava vastarinta ja historian painolasti
heijastuivat myöhemmin yliopistokentän kannanottojen rikkonaisuutena ja yhtenäisen
linjan

puuttumisena.

Selvitysmiesten

raportista

tuulta

alleen

ottanut

korkeakoulupoliittinen polemiikki näkyi joka tapauksessa Acatiimi-lehdessä selvänä
aktivoitumisena

asiaan.

Seuraavat

kolme

vuotta

olivat

korkeakoulupoliittisten

kannanottojen suhteen lehden historian aktiivisinta aikaa.
Lehdessä otettiin edelleen – aikaisempia vuosikymmeniä seuraten – varsin kriittisesti
kantaa myös korostuneisiin tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vaatimuksiin.
Puhtaasti taloudellisten indikaattoreiden ja tulosjohtamisen katsottiin istuvan huonosti
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.483 Huolet heijastuivat myöhemmin valtion
rahoituksen riittävyyteen ja pääministeri Matti Vanhasen kaudella käynnistetyn valtion
tuottavuusohjelman484 tuomiin leikkauksiin.485 Myös yliopistolaitoksen kehityksen myötä
korostunut yksilöjohtajuus nähtiin edelleen yliopistojen haasteeksi, jota tuli laajalti
kehittää.486

Tutkija

Jussi

Vauhkosen

mukaan

johtaminen

nähtiin

yliopiston

481
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henkilökunnan parissa arveluttavaksi senkin vuoksi, että sen miellettiin olevan usein
ristiriidassa akateemisen vapauden kanssa.487
Yliopistolakiesityksen valmistuttua se lähetettiin lausuntopyynnölle elokuussa 2008.
Lausuntoja tuli epätavallisen paljon, yhteensä 160 kappaletta. Lähes kaikkiin pykäliin
ehdotettiin muutoksia, joskin ehdotukset olivat osittain erisuuntaisia.488 Professoriliitto
otti lausunnossaan kantaa yliopiston hallituksen kokoonpanoon. Se katsoi, että
uudistuksen myötä 50 prosenttiin nouseva yliopiston ulkopuolisten jäsenten osuus ja
akateemista yhteisöä suurempi päätösvalta ei ollut täysin perusteltua. Professoriliitto
kritisoi lisäksi lakiesityksen ehdottamaa rehtorin yksinvaltaa yliopiston nimitysasioissa.489
Yliopistolehtoreiden liitto korosti lausunnossaan, että yliopistoreformin haluamia
tuloksia voitiin saada aikaan vain jos siinä otettiin aukottomasti huomioon yliopiston
tärkein voimavara, henkilöstö. Lehtorit katsoivat, että opetushenkilökunnan tuli olla
myös jatkossa virkasuhteessa. Huolta oli aiheuttanut ilmeisesti se, että uudistustyön
alkuvaiheessa oli keskitytty pitkälti taloudellisiin ja hallinnollisiin muutoksiin.
Lehtoriliiton mukaan samalla oli korostettu väärällä tavalla tuloksellisuutta ja
tulosmittareita, joissa huomioon otettiin yksioikoisesti pelkästään tutkimusansiot.490
Tieteentekijöiden liitto katsoi lausunnossaan, ettei yliopisto ollut organisaatio, jolle
yliopistohallitus

voisi

asettaa

kokonaistavoitteen

ja

jonka

toteuttamisesta

toimitusjohtajamainen rehtori voitaisiin asettaa kokonaisvastuuseen. Tieteentekijät
edellyttivät yliopistoihin itsehallinnollista ja kollegiaalista päätöksentekotapaa, jossa
tiedeyhteisön edustajat olivat määräävässä asemassa. Tästä johtuen yliopiston hallituksen
enemmistön tuli muodostua yliopistoyhteisön jäsenistä. Hallituksen täytyi nauttia
yliopistokollegion luottamusta ja kollegiolla tuli olla tarvittaessa oikeus erottaa hallitus.
Tieteentekijöiden liitto esitti myös, että yliopistokollegio valitsisi rehtorin ja vahvistaisi
yliopiston johtosäännöt. Lehtoreiden liiton tapaan Tieteentekijöiden liitto piti
virkasuhdetta parempana palvelusuhdemuotona kuin työsuhdetta.491
Kontekstia yliopistoyhteisön epäilevään asenteeseen antaa osaltaan Acatiimin tekemä
tiedustelu yliopistojen hallituksissa toimiville liittojen aktiiveille liittyen hallituksen
ulkopuolisiin jäseniin. Enemmistö saadusta palautteesta oli positiivista, mutta yleinen
487
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huomio oli se, että ulkopuoliset kannattivat yleensä hallinnon linjauksia. Henkilöstön
tukeminen nähtiin harvinaisemmaksi.492
Koska tässä tutkimuksessa on keskitytty lähinnä edellä mainittujen ammattijärjestöjen
kannanottoihin ja toimiin, todettakoon vain lyhyesti, että myös monet muut
ammattijärjestöt ja liitot jättivät lakiehdotuksesta varsin kriittiset näkemyksensä.
Huolensa päätösvallan ajautumisesta vain harvoille ja yliopiston ulkopuolisille jäsenille
ilmaisivat

esimerkiksi

Yliopistojen

ja

tutkimusalan

henkilöstöliitto

YHL

ry,

palkansaajajärjestö Pardia ry sekä julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Monet
ammattijärjestöt olivat yliopistojen tavoin huolissaan myös rahoituksen riittävyydestä ja
sen oikeudenmukaisesta jakautumisesta.493
Mikko Jakosen ja Jouni Tillin mukaan yliopistoyhteisön eri osapuolet eivät kyenneet
muodostamaan suurta yhteistä linjaa suhteessa lakiehdotukseen, vaan jokainen
lausujataho päätyi käsittelemään ehdotusta lähinnä omasta näkökulmastaan. Tämän
seurauksena lakiehdotukseen tehtiin lopulta vain pieniä muutoksia, mikä oli pettymys
kautta yliopistokentän. Jakonen ja Tilli katsovat, että tästä pettymyksestä yliopistoväki sai
syyttää pitkälti itseään. He tuovat myös esille, että yliopistotyöläisten ammattiliitot
(Akavalaiset)

olivat

perinteisesti

olleet

”hyväosaisten”

liittoja

ja

huonosti

valmistautuneita työtaisteluihin, minkä johdosta ne olivat varsin sanattomia myös
yliopistoreformin käynnistyessä.494 Näkemys ei ollut uusi, sillä vastaavanlaisia
luonnehdintoja oli esitetty jo 90-luvun yliopistouudistusten yhteydessä. Yhteisten
kannanottojen kanavoituminen Akavaan495 oli yliopistouudistuksen tapauksessa vaikeaa
senkin vuoksi, että liittojen taholta ilmaistiin epäluottamusta Akavan silloisen
puheenjohtajan kykyyn ja tahtoon puolustaa yliopistojen henkilökunnan asemaa.496
Markku Vanttaja sen sijaan katsoo, että yliopistojen henkilöstön näkökulmasta
lausuntokierros oli monelta osin pelkkä muodollisuus, jolla ei ollut merkittävää
vaikutusta heidän kannaltaan keskeisiin kysymyksiin. Yliopistoväen annettiin esittää
mielipiteensä, mutta uudistukselle vastaiset mielipiteet tulkittiin tavanomaiseksi
muutosvastarinnaksi, jota esiintyi aina suurissa reformeissa ja jota ei sen vuoksi tarvinnut
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”Ulkopuolisten määräysvalta hallinnossa kasvaa”. Acatiimi 2/2008.
Vanttaja 2010, 171–173.
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Jakonen–Tilli 2011, 26–27.
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juurikaan huomioida.497 Tässä yhteydessä on varmasti aiheellista myös todeta uudemman
kerran, että yliopistolain uudistuksen takana olivat kaikki suurimmat puolueet,
koulutuspoliittinen eliitti sekä elinkeinoelämä, mikä varmasti osaltaan selittää sitä, miksi
lakimuutosta vastaan ei haluttu tai kyetty organisoimaan vahvaa poliittista liikettä, vaikka
sitä julkisuudessa vastustettiinkin.498
Acatiimi-lehdessä huoli ja monessa suhteessa kriittinen suhtautuminen tulevan lain
tuomiin muutoksiin näkyi jatkuvina kannanottoina asiaan.499 Huomiota kiinnitettiin
myös yliopistojen tuleviin johtosääntöihin, joille oli annettu lakiesityksessä paljon
painoarvoa. Henkilöstöliitot katsoivat välttämättömäksi, että niiden laadinnassa olivat
vahvasti mukana yliopiston johdon ja hallintovirkamiehien lisäksi henkilöstöryhmien
edustajat.500 Kollegiaalisen päätöksenteon ja hallinnollisen vaikuttamisen ohella epäluuloa
aiheuttivat henkilöstön aseman muutos ja lain myötä mahdollisesti syntyvä riippuvuus
ulkopuolisiin rahoittajiin.501
Yliopistoyhteisön kriittiset kirjoitukset ja kannanotot saivat fyysisen muodon kun
vuoden 2009 tammi-maaliskuussa yliopistoa vastustava liike järjesti puheita ja
mielenosoituksia ympäri maata. Kapinaliike vaati, että yliopistouudistus oli tehtävä aivan
toisista lähtökohdista kuin lakiesityksessä oli esitetty. Vastustajat kokivat lisäksi, että lain
valmistelu oli tehty liian pienessä piirissä ja liian pikaisesti. Yliopistoreformissa tarvittiin
aikalisä.502
Esitetyt vaatimukset eivät saaneet sellaisenaan vastakaikua opetusministeriöstä. Uuden
yliopistolain valmistelussa näkyvässä roolissa olleen opetusministeriön nykyisen
kansliapäällikön Anita Lehikoisen mukaan yliopistojen henkilökunnan kritiikkiä
497

Vanttaja 2010, 180.
Välimaa 2011, 83.
499
Krista Sintonen ”Henkilöstön edustus tulee saada säätiöyliopiston hallitukseen”. Acatiimi 4/2008;
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”Akateemisesta ytimestä pidettävä huolta”. Acatiimi 5/2008; Kirsti Sintonen, ”Kuka on yliopiston
”me” ”. Acatiimi 7/2008; Pekka Rantanen, ”Valuviat kuntoon”. Acatiimi 7/2008; ”Virkasuhde sopii
yliopistoihin työsuhdetta paremmin”. Acatiimi 7/20008; Tuula Hirvonen, ”Henkilöstö ei saa jäädä
talouden jalkoihin”. Acatiimi 8/2008; Mikko Lahtinen, ”Lain henki”. Acatiimi 7/2008; “Paraneeko
yliopisto uudistamalla?” Acatiimi 1/2009.
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eroja yliopistojen välillä”. Acatiimi 5/2009.
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”Yliopistolaki heiluttaa henkilöstön asemaa” Acatiimi 6/2008; Kirsti Sintonen, ”Henkilöstö
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kuunneltiin ja se otettiin huomioon lain valmisteluvaiheessa. Keskusteluja asiasta käytiin
Lehikoisen mukaan valtavan paljon. Hän katsookin, että koska reformi koski niin
valtavaa määrää ihmisiä, oli varsin normaali reaktio, että osa ihmisistä koki jääneensä
käytyjen keskusteluiden ulkopuolelle. Laajamittaisesti ja kokonaisuudessaan yliopistot
havahtuivat Lehikoisen mukaan asiaan vasta kun lakiesitys oli jo annettu.503 Näkemys sai
tukea silloiselta opetusministeri Henna Virkkuselta, joka totesi Professoriliiton ja
Tieteentekijöiden liiton yhteisessä seminaarissa huhtikuussa 2009, että lain taustalla oli
monen vuoden selvitys- ja valmistelutyö. Sidosryhmät olivat olleet mukana tukemassa
uudistuksen päälinjoja, vaikkakin yksityiskohdista saatettiin olla eri mieltä.504 Toisaalta
Acatiimi-lehden

(5/2012)

haastattelussa

vuodelta

2012,

yliopistouudistusten

arviointiraportin juuri valmistuttua, Lehikoinen myönsi, että uudistuksen aikataulu oli
lopulta kovin tiivis ja keskustelua olisi pitänyt käydä pitempään.505
Kuten

aikaisemmin

on

mainittu,

yliopistolakiesitystä

jouduttiin

muuttamaan

perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Vaikka julkisoikeudellisten yliopistojen
osalta hallituksen ulkopuolisten jäsenten määrä oli kesäkuussa 2009 hyväksytyssä
yliopistolaissa tiputettu 50 prosentista 40 prosenttiin ja yliopistokollegion oikeuksia
lisätty, ei Acatiimi –lehdessä nähty aihetta tyytyväisyyteen. Huolta aiheuttivat edelleen
henkilöstön

palvelussuhteen

muutos,

työnantaja-yliopistojen

siirtyminen

EK:n

alaisuuteen sekä kotimaisten yliopistojen muuttaminen tulosvetoisten brittiläisten ja
amerikkalaisten yliopistojen jäljitelmiksi.506
Lehden korkeakoulupoliittisesti kriittinen yleisvire sai kuitenkin arvostelijan kun
Teknillisen korkeakoulun professori Risto Nieminen totesi artikkelissaan Taivas on
sininen, että viime aikaisten kannanottojen perusteella yliopiston henkilökunnasta sai
kuvan marisevana ja tulevaisuuspessimistisenä joukkona. Nieminen näki tarpeelliseksi
kysyä, oliko ennen kaikki paremmin? Hänen mukaansa nyt oli aika kääntää
mollivoittoisuus tulevaisuusoptimismiksi ja viedä yliopistolaitosta yhdessä eteenpäin.507
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Niemisen kaipaama tulevaisuusoptimismi ei kuitenkaan tarttunut kaikkiin ja kriittinen
suhtautuminen yliopistoreformiin jatkui entisen kaltaisena. Kiista virkasuhteen
muuttumisesta työsuhteeksi ja puuttuvasti työehtosopimuksesta huipentui maaliskuussa
2010, kun JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry antoivat varoituksen työtaistelun
aloittamisesta.508 Vaikka lakolta lopulta vältyttiin, oli yliopistojen henkilöstön yhä vaikea
mieltää olevansa nyt työntekijöitä, joita vastassa oli työnantaja-yliopisto, jota edustivat
rehtori ja hänen nimittämänsä dekaanit.509 Tutkija Vesa Matti Volasen mukaan
yliopistoreformi näyttäytyi henkilöstölle pitkälti muodollis-hallinnollisena uudistuksena.
Sen seurauksena yliopistoinstituutio joutui asettamaan itselleen perustavanlaatuisia
kysymyksiä

oman

olemassa

olonsa

perusteista.

Yliopistoreformin

korostama

etääntyminen valtiovallasta oli johtanut uudenlaisiin sidoksiin elinkeinoelämän kanssa.510
Myös Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi katsoo, että
yliopistot joutuivat puhumaan liike-elämän kieltä, koska ne olivat entistä riippuvaisempia
yksityisestä rahoituksesta ja olivat siten polvillaan elinkeinoelämän edessä.511
Vuoden 2010 lopulla Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto ja Yliopistolehtoreiden
liitto

järjestivät

kyselyt

henkilöstölleen.

Tulosten

valossa

yliopistouudistuksen

toteuttaminen sai varsin rankkaa kritiikkiä.512 Kyselyn pohjalta YLL:n varapuheenjohtaja
Jorma Lehtimäki totesi Acatiimin artikkelissaan Ei entiselleen mikään jää, että hallinnon
yskähtelyistä huolimatta opetuksen ja tutkimuksen tekijöiden pätevyys, vastuullisuus ja
hallinnosta puskuroitu itsenäisyys olivat vielä toistaiseksi mahdollistaneet yliopistojen
suorituskyvyn.513
Acatiimi-lehdessä puheenaiheeksi nousi myös yliopistolain myötä uudeksi toimielimeksi
syntyneen

yliopistokollegion

tehtävä.

Acatiimi

lähetti

kyselyn

kaikkien

yliopistokollegioiden puheenjohtajille, jossa se tiedusteli näkemyksiä nykyiseen
tilanteeseen. Vastauksista kävi ilmi, että kollegiolle toivottiin lisää valtaa paikkaamaan
yliopistoihin

syntynyttä

demokratiavajetta.

Kollegion

katsottiin

edustavan

yliopistoyhteisön ääntä, jota tuli korostaa vallan keskittämisen sijaan. Toiveena oli myös
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vahvempi vuoropuhelu yliopiston hallituksen ja kollegion välille.514 Yliopistokollegion
ohella myös muille vuorovaikutteisille ”neuvostoille” kaivattiin lisää valtaa yliopistojen
päätöksenteossa.515
Uuden yliopistolain antamisen yhteydessä eduskunta oli edellyttänyt, että hallitus seuraa
lain toteutumista sekä sen vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle
keväällä 2012. Valmistuneesta Yliopistolaki uudistuksen vaikutusten arviointi – raportista käy
ilmi,

että

henkilöstökyselyyn

vastanneet

suhtautuivat

yliopistojen

päätöksentekoprosessien muuttumiseen pääosin kriittisesti. Henkilöstö koki, ettei heitä
oltu otettu täysivaltaisesti mukaan muutosprosessin läpivientiin. Enemmistö katsoi
lisäksi, että päätökset ja käskyt tulivat linjamaisesti yliopiston johdosta, eikä henkilöstön
mielipiteellä ollut suurtakaan painoarvoa.516 Arviointiraportissa esille

nousseet

henkilöstön näkemykset noudattelivat siten suurelta osin tässä työssä ja Acatiimilehdessä esille nousseita yliopistoyhteisön kannanottoja. Huomion arvoista oli kuitenkin
raportin vastausprosentti, joka oli erittäin alhainen. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa
kyselyyn vastasi 4,3 prosenttia henkilöstöstä ja Oulun yliopistossa 4,4 prosenttia.517
Henkilöstöltä ja ammattijärjestöiltä saadusta kritiikistä huolimatta sivistysvaliokunta
katsoi, ettei yliopistolakiin kohdistunut sellaisia muutostarpeita, jotka olisivat
edellyttäneet

pikaisia

toimenpiteitä.

Valiokunta

edellytti

kuitenkin

uuden

yliopistolakiarvioinnin tekemistä viimeistään vuonna 2016.518
Acatiimi-lehden vuoden 2013 ensimmäisessä numerossa Yliopistolehtoreiden liiton
puheenjohtaja Seppo Sainio katsoi, että tuoreen lukijakyselyn perusteella yhteistä lehteä
arvostettiin ja sen sisältöön luotettiin. Hänen mieleensä oli kuitenkin jäänyt lukijapalaute,
jossa toivottiin etäisyyttä ammattiyhdistys-liikkeen joskus ”kielteiseen maailmankuvaan”
sekä lisää kuvausta siitä, miten asiat parhaimmillaan sujuivat yliopistojen ja henkilöstön
välillä. Sainio toteaakin, että henkilöstöllä oli edelleen paljon hyvää kerrottavaa
työpaikoiltaan ja yliopistoista yleisemminkin. Kaikki ei ollut huonosti.519
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Yliopistoreformi sai tukijoita myös julkaisumuodossa, kun Helsingin yliopiston kansleri
emeritus Kari Raivio toimitti teoksen Laatu, laatu, laatu. Yliopistojen elinehto. Teoksesta tuli
artikkelikokoelma,

jota

olivat

kirjoittamassa

niin

yliopiston

henkilöstö

kuin

johtoportaiden edustajat. Kirja sai alkunsa Raivion sisuunnuttua suhteettomaan
yliopistolakiuudistuksen kritisointiin. Raivion mukaan vuonna 2010 voimaan astunut laki
joutui kantamaan myös muiden samoihin aikoihin toteutettujen epäsuosittujen
hankkeiden taakan. Raivion mukaan yliopistolakikritiikkiin voitiin yhdistää niin
palkkausjärjestelmän uudistus, byrokratiaa lisännyt kokonaiskustannusmalli kuin
yliopistoindeksin jäädyttäminen. Raivio katsoo, että reformi itsessään lisäsi yliopistojen
autonomiaa, ne eivät vain osanneet käyttää sitä.520
Vaikka Raivion teoksen voi laskea ainakin jossain määrin yliopistoreformia puolustavaksi
kannanotoksi,

välittyy edellä mainituista yliopistoväen ja

henkilöstöjärjestöjen

kannanotoista kokonaisuudessaan varsin synkkä kuva kotimaisen korkeakoulupolitiikan
suunnasta ja sen vaikutuksesta yliopistojen hallintoon. Varsinaiset toimet asiantilan
muuttamiseksi jäivät tästä huolimatta pitkälti retoriikan tasolle. Aikaisempiin
vuosikymmeniin verrattuna huomion arvoista oli kuitenkin yliopistohenkilökunnan
selkeä aktivoituminen korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin.
Uuden yliopistolain kritiikkiin saattoi kasautua myös sitä edeltäneinä vuosikymmeninä
kertyneet – suomalaisen yliopistolaitoksen kehitykseen liittyneet – sanat, tunteet ja
kannanotot,

jotka

Suunnanmuutosta

olivat
oli

aikaisemmin
tapahtunut

jääneet
myös

kertomatta

tai

suhtautumisessa

ilmaisematta.
valtiovetoiseen

korkeakoululaitokseen. Aikaisempina vuosikymmeninä esiintynyt kritiikki valtiovallan ja
opetusministeriön liiallisesta holhouksesta, vaihtui yliopistoreformin yhteydessä huoleen
elinkeinoelämän liialliseksi kasvaneesta vaikutuksesta yliopistoon. Mennyt yliopistolaitos
alettiin nähdä uudessa valossa – paikkana jossa asiat olivat nykyistä paremmin.
Vaikka uusi yliopistolaki oli pitkän prosessin lopputulos, heräsi yliopistoväki jälleen
kerran

yliopistoreformiin

verrattain

myöhään.

Tämä

näkyi

kannanotoissa

turhautumisena ja ajoittain varsin tunnepitoisena suhtautumisena asiaan. Todelliset
vaikutusmahdollisuudet

koettiin

opetus-

ja

tutkimushenkilökunnan

parissa

riittämättömiksi.
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Rehtorit – uuden yliopistolaivan kapteenit
Kuten aikaisemmin on tuotu esille, Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston 2000–
luvun toimilla ja kannanotoilla oli merkittävä rooli uuden yliopistolakiprosessin
käynnistymisessä. Rehtorit olivat esittäneet keinoja ja toimenpiteitä Suomen yliopistojen
menestymisen turvaamiseksi esimerkiksi Manifestissaan vuodelta 2005. Rehtorit katsoivat,
että yliopistot, valtiovalta ja elinkeinoelämä rakensivat yhdessä sitä tulevaisuuden
osaamista, jota kansainvälisesti kiristyvä kilpailu vaati kotimaisilta korkeakouluilta. Jotta
tässä kilpailussa pärjättiin, oli yliopistojen taloudellista autonomiaa vahvistettava ja
oikeudellista asemaa muutettava.521
Hieman erilaisen näkökulman asiaan antaa Oulun yliopiston entisen hallintojohtajan
Hannu Pietilän näkemys, jonka mukaan Manifestin julkaiseminen liittyi samaan aikaan
käynnissä olleeseen valtion tuottavuusohjelmaan ja sen myötä julkiselle sektorille
osoitettuihin henkilöstön vähentämiskiintiöihin. Koska yliopistojen osuus valtion
työvoimasta oli huomattava, kokivat rehtorit asemansa tässä suhteessa uhatuksi ja
lähtivät tavoittelemaan autonomisempaa asemaa ja pesäeroa valtionhallintoon. Pietilän
mukaan rehtorit omasivat hyvät suhteet päättäjiin, ja vaikka opetusministeriö ja
valtiovarainministeriö suhtautuivat asiaan nihkeästi, saivat rehtorit tukea tavoitteelleen
valtioneuvostosta.522 Tässä työssä esille tuotujen valtioneuvoston korkeakoulupoliittisten
linjausten perusteella voidaan katsoa, että Pietilän esille tuomassa näkemyksessä
yhdistyivät kahden varsin ratkaisevan osapuolen tavoitteet. Yliopistoreformi hyödytti
niistä kumpaakin.
Tätä taustaa vasten oli ymmärrettävää, että rehtorien neuvosto piti selvitysmiesten
Jääskisen ja Rantasen tekemää raporttia oikean suuntaisena, joskin sen yksityiskohtia tuli
miettiä.523 Antamassaan tiedonannossa maaliskuulta 2007 rehtorien neuvosto totesi
yliopistojen

olevan

valmiita

uudistumaan

entistä

paremmiksi.

Rakenteellisen

kehittämisen tueksi yliopistot tarvitsivat taloudellisia resursseja ja hallinnollisen
itsenäisyyden vahvistamista. Tiedonannossa rehtorit toivat jälleen esille suomalaisten
yliopistojen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamisen.524 Tytti Isohookana-Asunmaa
katsoo, että vaikka yliopistolaitoksen uusliberalistisen kehityksen taustalla vaikuttivat niin
virkamiehet, markkinat kuin poliittinen tahto viedä tiedettä rahallisesti mitattuna
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tuloksellisemmaksi, oli rehtorien neuvosto se taho, joka toi kehityksen yliopistoihin.
Isohookana-Asunmaan mukaan rehtorit olisivat voineet valita myös toisin.525
Lausunnossaan

uuden

yliopistolain

ja

siihen

liittyvän

lainsäädännön

kokonaisuudistuksen esitykseen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto katsoi, että
yliopistot olivat sitoutuneet yliopistoreformin suuntaviivoihin. Laki perusteluineen oli
pääosin valmisteltu ja kirjoitettu hyvin. Neuvosto kiitti myös opetusministeriötä
vuorovaikutteisuudesta

yliopistoyhteisön

kanssa

lain

valmisteluvaiheessa.526

Opetusministeriö sai siten rehtorien kiitokset samasta asiasta, josta sitä oltiin Acatiimilehden ja yliopistoväen kannanotoissa ajoittain kritisoitu.
Rehtorit toivat yliopistolakilausunnossaan esille, että institutionaalisen autonomian
keskeisenä ilmentymismuotona on pidetty sitä, että yliopisto valitsi itse hallituksensa
jäsenet. Lakiesityksessä yliopistojen oikeushenkilöasema ei rajoittunut vain yhteen
muotoon. Rehtorit pitivät selvänä, että myös säätiömuotoiset527 yliopistot olivat
yliopistoja. Säätiöyliopistojen kohdalla omaksuttava perustuslain tulkintaratkaisu ei
saanut kuitenkaan vaikuttaa julkisoikeudellisiin yliopistoihin. Julkisoikeudellisten
yliopistojen itsehallinnon näkökulmasta oli rehtorien neuvoston mukaan välttämätöntä,
että yliopisto valitsi itse hallituselimiensä kaikki jäsenet ja että tämä oikeus pysyy
perustuslain suojaamana.528
Teknillisen korkeakoulun entisen rehtorin Matti Pursulan mukaan kolmikantaan
perustuvassa sisäisessä hallituksessa oli vaarana, että sen jäsenet toimivat vain oman
taustaryhmänsä edunvalvojina. Riski oli hänen mukaansa pienempi huolella valitun
säätiöyliopiston hallituksessa. Ulkopuolinen hallitus paransi lisäksi neuvotteluasemaa
suhteessa valtiovaltaan sekä elinkeinoelämään ja täten pikemminkin vahvisti kuin
heikensi säätiöyliopiston autonomiaa.529
Lukuvuoden 2009–2010 avajaispuheissaan rehtorit kiittelivät uutta yliopistolakia.530 Sen
myötä toteutuivat useat rehtorien neuvoston pitkään ajamat tavoitteet. Rehtorit totesivat
kuitenkin, että rahoitukseen liittyvät epävarmuudet loivat haasteita uudistusten
toteuttamiselle. Esimerkiksi Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen katsoi, että
525
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oikeudellisen aseman muutos toi yliopistoille huomattavia lisäkustannuksia ja näytti siltä
etteivät

määrärahojen

lisäykset

kattaneet

menojen

kasvua.

Lajunen

ilmaisi

tyytymättömyytensä myös siihen, että ensimmäistä kertaa suomalaisia yliopistoja
uudistettiin niin, että uudistus koski kaikkia yliopistoja, mutta kehityspanokset
kohdennettiin alkuvaiheessa vain yhteen yliopistoon, Aalto-yliopistoon. Tampereen
ylipiston rehtori Kaija Holli otti kantaa myös hallintoon ja ulkopuolisten jäsenten
osuuteen yliopistojen hallituksissa. Hän toi esille, että yliopistouudistukseen liittyen
huolta oli herättänyt akateemisen päätöksenteon luisuminen ulkopuolisten käsiin. Tämä
huoli tuntui Hollin mukaan oudolta, sillä oli vaikea kuvitella, että yliopistolaisten itsensä
valitsema hallitus, oli ulkopuolisten määrä kuinka suuri tahansa, toimisi yliopiston edun
vastaisesti.531
Suomen yliopistot UNIFI ry (jatkoi vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen
rehtorien neuvoston työtä uudella nimellä) julkaisi vuonna 2010 Teesit, jossa määriteltiin
kuinka Suomen korkeakoululaitosta tuli jatkossa kehittää. Rehtorit katsoivat muun
muassa, että yliopistojen perusrahoitusta tuli nostaa, perustutkimukseen panostaa,
rakenteellisen kehittämistä jatkaa sallien uudetkin mallit, kansainvälisyyttä estäviä
rakenteita purkaa, tulosohjausta uudistaa sekä saattaa yliopistouudistus loppuun.532
UNIFI

ry:n

julkaisema

Teesit

antoi

viestin,

että

vaikka

rehtorit

katsoivat

korkeakoululaitoksen kehityksen suunnan olleen pitkälti oikea, eivät uuden lain myötä
tulleet uudistukset olleet yksinään riittäviä takaamaan Suomen menestymistä
kansainvälisessä korkeakoulukilpailussa. Muutosprosessin oli jatkuttava.
Vuoden

2012

yliopistolakiuudistuksen

vaikutusten

arviointiraportin

rehtorihaastatteluissa tuotiin esille, että tapahtunut rehtorien aseman muutos oli
vahvistanut rehtorin roolia, asemaa ja valtaa. Samaan johtopäätökseen tulivat myös itse
arvioitsijat. Tosin uudenlainen yliopistohallitus ja muuttunut rehtorin asema oli asettanut
rehtorin vallan uuteen kontekstiin. Rehtori oli entistä selkeämmin vastuussa
operatiivisesta johtamisesta, josta se raportoi hallitukselle. Rehtorihaastatteluista kävi
ilmi, että vanhan lain mukainen rehtorin kollegiaalinen, yliopistoyhteisön sisälle
suuntatutunut vastuu, oli vanhassa muodossaan purkautunut. Olennaista oli nyt, että
rehtori nautti hallituksen luottamusta. Muutamissa haastatteluissa tuotiin kuitenkin esille,
ettei rehtori ollut enää aikaisemman kaltainen yksinvaltias hoitaen samalla sekä
hallituksen puheenjohtajan että operatiivisen johtajan tehtävää. Toisaalta osassa

531
532

Ibid.
Suomen yliopistot Unifi ry:n Teesit 2010.

134

rehtorihaastatteluja vallan kasvun taustalla nähtiin rehtorin keskeinen rooli siinä, että
suhteessa hallitukseen rehtori valmisteli, esitteli ja toimeenpani asiat.533
Yksittäisissä rehtorihaastatteluissa tuotiin myös esille, että kollegion, hallituksen ja
rehtorin toimivaltarajat olivat vielä epäselvät ja että kollegiolla ja hallituksella ei ollut
paljoakaan yhteyttä keskenään. Kollegio nähtiin tietynlaiseksi kompromissiksi aiemman
yliopistoyhteisön sisäistä päätöksentekovaltaa painottavan ja uuden hallintomallin välillä.
Hallituksen

kokoonpanojen

muutosten

katsottiin

jossain

rehtorihaastatteluissa

vaikuttaneen siihen, että hallituksen työskentely oli parantunut ja sisäinen edunvalvonta
ja reviiritaistelut loppuneet. Hallituksen puheenjohtajasta oli tullut rehtorin keskeinen
työpari (esimies) ja lähes kaikki haastatellut rehtorit kuvasivat rehtorin ja hallituksen
välistä työnjakoa ja yhteistyötä toimivaksi. Ulkopuolisten jäsenten katsottiin tuoneen
hallitustyöskentelyyn paljon lisäarvoa ja osaamista.534
Lausunnossaan sivistysvaliokunnalle yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista Unifi ry
katsoi, että yliopistolakiarviointi oli perusteellinen ja onnistunut analyysi yliopistolain
toteuttamisesta ja sen vaikutuksista yliopistoissa. Arviointia voitiin käyttää apuna
yliopistojen

johtamiskäytänteiden

ja

henkilöstön

osallistumismahdollisuuksien

kehittämisessä. Lähes kaikissa yliopistoissa tehtiin yliopistoreformin myötä merkittäviä
sisäisiä uudistuksia. Unifi ry kuitenkin korosti, että useita rakenteellisia uudistuksia olisi
jouduttu joka tapauksessa toteuttamaan, vaikka yliopistolakiuudistusta ei olisi tehty. 535
Rehtorit tuovat siten Raivion ja kumppaneiden Laatu, laatu, laatu. Yliopistojen elinehto –
teoksen tapaan esille, ettei kaikkia tapahtuneita uudistuksia voitu liittää yksin uuteen
yliopistolakiin. Unifi ry huomauttaa myös, että yliopistouudistus vietiin läpi
taloudellisesti suotuisana aikana. Muutamassa vuodessa taloudellinen tilanne on
kuitenkin muuttunut täysin. Perusrahoituksen vähentyminen tuli vaikuttamaan etenkin
yliopiston henkilöstöön, joka oli suurin yksittäinen budjettierä.536 Niin ikään Oulun
yliopiston rehtori Lauri Lajunen katsoo, että yliopistojen nykyiset ongelmat eivät
liittyneet uuteen yliopistolakiin, vaan valtiontalouden heikkoon tilaan.537
Valtiontaloudellisista ongelmista huolimatta rehtorit pitivät lausunnossaan yliopistojen
uutta oikeushenkilöasemaa yhteensopivana perustuslain turvaaman itsehallinnon sekä
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tutkimuksen ja opetuksen vapauden kanssa. Yliopiston johdon kuin henkilöstön oli
opittava käyttämään autonomian tuomia uusia mahdollisuuksia.538
Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että rehtoreiden näkemys yliopistoreformista
oli huomattavasti opetus- ja tutkimushenkilökunnan näkemyksiä positiivisempi, ajoittain
jopa vastakkainen. Rehtorit olivat olleet reformin puolestapuhujia jo vuosia ennen kuin
valtionhallinto käynnisti varsinaiset lainsäädännön uudistustoimet. Tähän suhtautettuna
rehtorien näkemykset olivat pitkälti ennalta odotetun kaltaisia.

Opiskelijat keskellä yliopistoreformia
SYL piti selvitysmiesten loppuraporttia Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen uudistaminen
tasapainoisena kokonaisuutena ja hyvänä pohjana uudistuksille. Oli perusteltua ja
tarpeellista, että yliopistot saivat oikeushenkilöaseman, mikä mahdollisti parhaalla
mahdollisella tavalla yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittämisen sekä
itsehallinnon turvaamisen. Hallinnon järjestämisen kohdalla SYL katsoi, että
selvitysmiesten esitys oli lähtökohdiltaan oikean suuntainen, mutta esimerkiksi rehtorien
valinta tulisi säilyttää yliopiston vaalikollegiolla, joka vastasi koostumukseltaan
selvitysmiesten esittämää johtokuntaa paremmin koko yliopistoyhteisöä.
Selvitysmiesten raportissa ehdotettiin rehtorin valtaa kasvatettavaksi siten, että rehtori
nimittäisi vararehtorit ja tiedekuntien tai muiden vastaavien yksiköiden johtajat. SYL:n
mukaan ehdotusta tuli muuttaa niin, että rehtori nimittäisi yksiköiden johtajat yksikön
monijäsenisen hallintoelimen esittämistä henkilöistä. Tällöin yksiköiden omaa valtaa ei
suljettaisi kokonaan pois. Johtokunnan kokoonpanosta selvitysmiehet ehdottivat kahta
eri vaihtoehtoa. Ylioppilaskuntien liiton mielestä Rantasen malli, jossa johtokunnan
enemmistö oli yliopiston sisäpuolelta tulevia, oli parempi. SYL kuitenkin huomautti
jälleen, että kolmikannan eri ryhmien edustuksen tuli olla yhtä suurta, eikä ulkopuolisten
jäsenten määrä saanut ylittää minkään yksittäisen ryhmän edustajien määrää. SYL
kannatti lisäksi ehdotusta, että rehtori ei ollut johtokunnan jäsen. Yliopiston
itsehallinnon kasvaessa ja rehtorin vallan laajentuessa oli tärkeää, että johtokunnalla oli
kyky valvoa hänen toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti. SYL suhtautui
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positiivisesti selvitysmiesten ehdotukseen henkilöstön palvelussuhteen muuttamisesta
työsuhteeksi. Muutos toi kaivattua joustoa virkarakenteeseen.539
Lausuntonsa yliopistolakiesitykseen Ylioppilaskuntien liitto aloitti rehtorien tapaan
kiittelemällä opetusministeriötä tiiviistä yhteistyöstä lain valmisteluvaiheessa. SYL piti
lakiesitystä

oikean

näkökulmaltaan

suuntaisena

varsin

ja

yhtenäinen

tarpeellisena.
edellisenä

Lausunto

vuonna

lakiesityksestä

annettuun

oli

lausuntoon

selvitysmiesten loppuraportista. Vaikka kasvavan taloudellisen autonomian yhteydessä
yliopistohallituksen

ulkopuolisten

jäsenten

määrän

lisääminen

voitiin

katsoa

perustelluksi, tuli yliopistojen johtaminen olla edelleen ensisijaisesti yliopistojen sisäinen
asia. Yliopistohallituksen tuli siten koostua enemmistöltään yliopistoyhteisön sisäisistä
henkilöistä. Hallituksen tapaan SYL katsoi, että yliopistokollegiossa kullakin
yliopistoyhteisön ryhmällä tuli olla yhtä suuri edustus. SYL esitti lisäksi, että johtuen
hallituksen puheenjohtajan merkittävästä asemasta, hallituksen puheenjohtajan valinnan
tekisi yliopistokollegio. Hallinnon ulkopuolisista asioista SYL:n agendalla olivat
erityisesti lukukausimaksut, joita se vastusti kaikissa muodoissa.540
Yliopistolakia vastustavan liikkeen mielenosoitukset levisivät ympäri Suomea tammimaaliskuussa

2009.

Acatiimi-lehden

haastattelussa

Tieteentekijöiden

liiton

toiminnanjohtaja Eeva Rantala ilmaisi huolensa henkilöstön ja opiskelijoiden
vaikutusvallan kaventumisesta. Rantalan mukaan Tieteentekijöiden liitto oli ollut
edellisenä vuonna yhteydessä Suomen ylioppilaskuntien liittoon ja tiedustellut
halukkuutta yhteiseen liikehdintään. SYL ei ollut asiasta kuitenkaan kiinnostunut.541
Mikko Jakonen ja Jouni Tilli toteavat artikkelissaan Kohti yhteistä yliopistoa? varsin
kärkevästi, että aikaisempien vuosien toimien ja esimerkiksi yliopistojen oppilaskuntien
vaalien äänestysprosentin perusteella yliopisto-opiskelijoita ei juuri kiinnostanut mitä
yliopistoilla tapahtui. Tämä näkyi heidän mukaansa myös yliopistouudistuksen
käynnistymisen jälkeen. Ylioppilaskunnat olivat hampaattomia oikeistovetoisten
vaatimusten edessä, eivätkä kyenneet organisoimaan todellista vastarintaa yhdessäkään
kaupungissa. Jakosen ja Tillin mukaan tämän taustalla oli se periaatteellinen ongelma,
että opiskelijat ja ylioppilaskunnat olivat perin heterogeeninen joukko, jonka tehokkuutta
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laskivat toisistaan poikkeavat edut ja näkemykset.542 Jussi Välimaa pitää huomion
arvoisena sitä, että opiskelijoiden osalta mielenosoitukset järjestivät opiskelijaverkostot ja
paikalliset ryhmittymät, eikä Suomen ylioppilaskuntien liitto.543 SYL:n passiivisuutta tällä
saralla selittää varmasti osaltaan se, että ylioppilaskuntien liitto katsoi uuden lain olevan
pääasiassa hyödyllinen ja parannus aikaisempaan, jolloin aihetta vastustustoimiin ei nähty
tarpeelliseksi. Näkemys saa tukea myös opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö
Anita Lehikoiselta, jonka mukaan opiskelijat pitivät yliopistoreformia pääkohdiltaan
hyvänä uudistuksena ja suhtautuivat sen valmisteluprosessiin henkilöstöjärjestöjä
positiivisemmin.544
Opiskelijat

Elias

Laitinen

ja

Rauli

Elenius

pohtivat

opiskelijoiden

asemaa

yliopistoyhteisössä artikkelissaan Asiakkaita vai kansalaisia? Opiskelijoiden puheet ja teot
ristiriidassa. Laitinen ja Elenius katsovat, että opiskelijat eivät halunneet olla vain
asiakkaita. He eivät kuitenkaan voineet valita yliopistoyhteisön täysivaltaisen jäsenyyden
ja asiakkuuden välillä sen mukaan, mikä kulloinkin oli opiskelijan edun kannalta
suotuisinta. Sekä asiakkuudessa että jäsenyydessä oli omat etunsa ja haittansa, mutta
opiskelijoiden oli valittava roolinsa. Se ei voinut olla molempia. Laitisen ja Eleniuksen
mukaan asiakkaina opiskelijoilla oli mahdollisuus vedota kuluttajansuojaansa ja tarpeen
vaatiessa vedota myös ylempään tahoon kokiessaan tulleensa väärin kohdelluksi. Toinen
vaihtoehto oli ottaa tiedeyhteisön jäsenenä oleminen vakavasti. Tällöin voitiin ottaa
aidosti kantaa siihen millainen suomalaisen yliopiston tulisi olla. Mutta tässä tapauksessa
ajatus oli vietävä loppuun saakka.545
Lausunnossaan sivistysvaliokunnalle yliopistolain vaikutusten arvioinnista vuonna 2012
Suomen ylioppilaskuntien liitto ilmaisi harmituksensa siihen, että vaikka arvioinnissa oli
käytetty ansiokkaasti laajaa aineistoa, olivat opiskelijat jääneet sen sivuosaan. Tämä kertoi
SYL:n mukaan siitä, että arvioinnissa opiskelijat ymmärrettiin lähinnä kuluttajina tai
asiakkaina, joiden viihtyvyydestä yliopistot pyrkivät pitämään huolta. Opiskelijat olivat
kuitenkin SYL:n mukaan yliopistoyhteisön täysivaltaisia jäseniä, eivät asiakkaita.
Ylioppilaskuntien liitto koki, että kenttähavaintojensa perusteella se saattoi yhtyä
arvioinnin näkökulmaan yliopistohallinnon managerialisoitumisesta. Valtaa oli siirtynyt
monijäsenisiltä elimiltä yksilöjohtajille ja johtamisjärjestelmät muuttuneet aiempaa
hierarkkisemmiksi. Syntynyt tilanne voitiin nähdä SYL:n mukaan demokratiavajeena.
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Yliopistohallituksen ulkopuoliset edustajat koettiin opiskelijoiden keskuudessa pääosin
positiivisina. He olivat tuoneet hallitustyöskentelyyn kaivattua strategista ajattelua ja
taloudellista osaamista. Yliopistokollegion kohdalla SYL piti pettymyksenä, että
tasakolmikantaisesta edustuksesta oltiin osassa yliopistoja luovuttu. Muutoinkin
kollegion asema näytti olevan jäsentymätön ja monessa yliopistossa niistä oli SYL:n
tietojen mukaan tullut enemmän keskustelukerhoja kuin lakisääteisen vallan käyttäjiä.
Vioistaan huolimatta SYL katsoi, että uusi yliopistolaki antoi yliopistoille laajat valtuudet
järjestää johtaminen parhaaksi katsomallaan tavalla. Kyse oli pitkälti siitä miten yliopistot
itse mahdollistivat ja resursoivat johtamisensa. Väljät puitteet mahdollistivat sekä hyvän
että huonon johtamisen, josta vastuu oli autonomisella toimijalla eli yliopistolla
itsellään.546
Kun tarkastellaan tässä työssä esille tuotuja SYL:n kannanottoja kansallisen
korkeakoulupolitiikan kehitykseen 1980-luvulta 2010-luvulle, voidaan niiden sisällöllisen
muutoksen katsoa olleen varsin merkittävä. Ylioppilaskuntien liitto oli vielä 80-luvulla
eturintamassa vastustamassa tehokkuuden ja tuloksellisuuden ideologioiden tuomista
suomalaiseen yliopistolaitokseen. 2010-luvulla tehokkuus ja tuloksellisuus olivat
muuttuneet

opiskelijoille

itsestään

selviksi

yliopiston

toimintaideologioiksi.

Suhteutettuna SYL:n tapahtumarikkaaseen historiaan, oli liiton suhtautuminen
yliopistoreformiin jopa yllättävän korrekti. Vaikka SYL korosti yliopistoreformiin
liittyneissä lausunnoissaan, ettei se ollut eikä halunnut olla yliopistojen asiakas, oli sen
aatteellinen

näkemys

yliopistoinstituution

ideasta

ja

merkityksestä

vaihtunut

vuosikymmenten kuluessa monessa suhteessa juuri tähän suuntaan.

***
Yliopistoyhteisön eri osapuolet ottivat yliopistoreformin vastaan ristiriitaisesti.
Osapuolten erilaiset roolit, tehtävät ja lähtökohdat määrittivät pitkälti heidän
näkemyksiään yliopistouudistukseen. Yhteistä kaikille osapuolille oli kuitenkin
aktivoituminen korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin. Ajoittain yliopistouudistus sai kantaa
harteillaan kritiikin myös muiden yliopiston arkeen vaikuttavien tapahtumien ja
uudistusten puolesta, jotka yliopistoyhteisö koki itselleen haitallisina. Tästäkin
huolimatta voidaan todeta, että yliopiston opetus- ja henkilökunta suhtautui
yliopistouudistukseen varsin kriittisesti. Arvostelua herättivät etenkin lakiprosessin
546

Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
yliopistolakiuudistusten vaikutuksista 10.10.2012.
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demokraattisuus, virkasuhteen muuttuminen työsuhteeksi sekä managerialistisempi
hallintatapa

ja

entistä

hierarkkisemmat

valtasuhteet.

Joskaan

akateemisten

ammattijärjestöjen linjat eivät olleet niiden suhteen täysin yhtenevät.
Vaikka henkilöstön kannanotoista heijastui syvä tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen
ja lakon uhallakin väläyteltiin, eivät varsinaiset käytännöntoimet lopulta vastanneet
lähdemateriaalissa
aikaisemmilta

nähtyä

kritiikkiä.

vuosikymmeniltä

tuttu

Tässä

suhteessa

toiminnallinen

yliopistohenkilökunnalle

passiivisuus

jatkui

myös

viimeisimmän yliopistouudistuksen yhteydessä.
Rehtorit ottivat uuden yliopistolain vastaan pitkään kaivattuna reformina. Sen tuomat
hallinnolliset muutokset järkeistivät ja tehostivat yliopiston päätöksentekoa. Rehtorit
tunnistivat yliopistouudistuksen tuomat haasteet ja kipeät muutostarpeet pyrkien
kehittämään

johtamiaan

yliopistoja

tehokkaammiksi,

vaikuttavammiksi

ja

kilpailukykyisemmiksi. Nämä toimet eivät aina lisänneet yliopistoyhteisön luottamusta
yliopiston johtoon. Yliopistolain sijasta rehtorien kritiikki kohdistui valtiontaloudellisten
ongelmien synnyttämään resurssipulaan, jonka parissa yliopistot edelleen tätä
kirjoittaessa painivat.
Suomen ylioppilaskuntien liiton näkemys uudesta yliopistolaista sijoittui karkeasti ottaen
rehtoreiden ja henkilökunnan näkemysten väliin. SYL ilmaisi huolensa lain myötä
heikkenevästä yliopistodemokratiasta ja yliopistoyhteisön kutistuvasta mahdollisuudesta
osallistua päätöksentekoon. Vaikka myös muuta korjattavaa löytyi, ei SYL nähnyt
tarpeelliseksi organisoida lain esittämiä uudistuksia vastaan yhteistä vastarintaa. Uudistus
katsottiin opiskelijoiden kannalta kokonaisuudessaan hyväksi.
Jos aikaisempina vuosikymmeninä yliopistoyhteisön suhtautumista hallinnollisiin
uudistuksiin saattoi kuvailla varsin konservatiiviseksi, korostui tämä entisestään vuoden
2009 yliopistolain ja sitä ympäröineiden muutosten yhteydessä. Kannanottojen
perusteella hieman epäselväksi tosin jäi, millainen kullekin oli se mennyt ja nykyistä
parempi yliopistolaitos, jonka perustuksia yliopistoreformin myötä ravisteltiin.

3.3 Julkisoikeudellinen Oulun yliopisto
Suomalaista korkeakoulujärjestelmää ravistellut yliopistoreformi muutti myös Oulun
yliopiston toimintamalleja ja – ideologiaa. Oululainen yliopistoyhteisö otti muutokset
vastaan valtakunnallisen tason tapaan varsin vaihtelevin tuntemuksin.
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Uuden yliopistolain valmistelu Oulussa
Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen totesi Aktuumin vuoden 2007 ensimmäisen
numeron pääkirjoituksessa, että Suomen korkeakoululaitoksen toiminta oli yhä
enemmän kiinnittynyt eurooppalaiseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan. Euroopan
unionin tavoitteena oli puolestaan luoda Euroopasta maailman kilpailukykyisin
koulutusalue. Tämän myötä unionin jäsenmaissa oli käynnistetty yliopistojen
uudistamisprosesseja, yliopistoreformeja. Tähän kokonaisuuteen ja yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden parantamiseen sijoittui myös kotimaisen korkeakoululaitoksen ja Oulun
yliopiston tuleva kehittäminen.547
Oulun yliopisto totesi lausunnossaan Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman
uudistamisesta, että Niilo Jääskinen ja Jorma Rantanen olivat selvittäneet monipuolisesti ja
perusteellisesti yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista.
Erityiskiitos annettiin raportin osalle, joka käsitteli yliopistojen oikeudellisen aseman
muuttamista – joskin esille tuotiin, ettei se saanut vaarantaa valtiolta saatavan
perusrahoituksen määrää.
Oulun yliopiston mukaan selvitysmiehet eivät olleet kuitenkaan kyenneet tunnistamaan
kaikilta osin yliopiston lähtökohdista nousevia erityispiirteitä – ja etenkään yliopistojen
sisäisen hallinnon järjestämistä. Selvitysmiesten esityksessä yliopistojen hallinnossa
erotettiin

strateginen

päätöksenteko

ja

akateeminen

päätöksenteko

toisistaan.

Johtokunta tuli vastaamaan strategisesta päätöksenteosta, ollen samalla yliopiston
korkein päättävä elin. Konsistori vastaisi akateemisesta päätöksenteosta. Oulun yliopisto
ei pitänyt erillisen konsistorin muodostamista uudeksi hallintoelimeksi perusteltuna.
Lähtökohtana yliopiston sisäisen hallinnon uudistamiselle tuli olla päätöksenteon
tehokkuus sekä riittävä ulkopuolinen ja sisäinen edustavuus ja asiantuntemus. Oulun
yliopiston silmissä selvitysmiesten esitys ei sellaisenaan tukenut näitä tavoitteita.
Yliopiston mukaan ylimmän kollegiaalisen päätöksenteon tuli perustua vanhalta pohjalta
lähtevään yksiportaiseen järjestelmään, jossa asiantuntemusta edustivat sekä yliopiston
sisäinen että ulkoinen jäsenistö. Yliopiston mukaan sillä oli ainoastaan hyviä kokemuksia
yliopiston ulkopuolisten jäsenten osallistumisesta hallitustyöskentelyyn. Esille tuotiin
kuitenkin se, että hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta tuli säilyttää jatkossakin
yliopistoilla, jolloin voitiin turvata riittävän asiantuntevan edustuksen saaminen
hallitustyöskentelyyn. Oulun yliopisto katsoi lisäksi, että rehtorin valintaa ei tullut siirtää
547

Lauri Lajunen, “Uudistuva korkeakoululaitos”. Pk. Aktuumi 1/2007; Ks. myös Lauri Lajunen,
“Historiallinen yliopistoreformi käynnistynyt”. Pk. Tietopisto 6/2007.
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vaalikollegiolta yliopiston hallitukselle. Henkilöstön palvelussuhdelajin muuttamiseen
suhtauduttiin yliopiston lausunnossa myönteisesti. Muutoksen katsottiin antavan
aikaisempaa paremmat edellytykset kannustavan ja palkitsevan henkilöstöpolitiikan
harjoittamiseen.548
Myöhemmin antaessaan lausuntoa opetusministeriön työryhmän muistiosta Yliopistolain
ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamisen
suuntaviivoista,

Oulun

yliopisto

katsoi,

että

selvitysmies

Rantasen

ehdottama

julkisoikeudellinen malli sopi Ouluun säätiömallia paremmin. Tähän ratkaisuun oli
päädytty säätiömallin edellyttämän suuren pääomitustarpeen vuoksi.549
Vuonna 2008 valmistui valtioneuvoston luonnos esitykseksi uudeksi yliopistolaiksi.
Oulun yliopisto katsoi lausunnossaan, että yliopisto piti toimintaympäristönsä
muutoksen vuoksi esitettyä muutosta tarpeellisena ja jopa välttämättömänä.
Julkisoikeudellisen aseman mukanaan tuomaan taloudelliseen ja toiminnalliseen
autonomiaan suhtauduttiin Oulussa odottavaisesti.
Yliopistolakiluonnoksessa

pakollisiksi

elimiksi

oli

säädetty

hallitus,

rehtori,

yliopistokollegio ja valtuutetut. Oulun yliopisto esitti tämän suhteen harkittavaksi,
voisiko yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jolloin
valtuutettuja ei tarvittu. Hallituksen toimivaltaan ei yliopiston mukaan tullut sisällyttää
rekrytointivaltaa lukuun ottamatta rehtorin valintaa. Vaalikollegion asemaa rehtorin
valinnassa ei siten nähty enää tarpeelliseksi puolustaa.550
Tässä työssä on aikaisemmin tuotu esille, että rehtorien neuvoston Manifestin taustalla
saattoi

osaltaan

olla

irtaantumispyrkimys

julkista

sektoria

leikkaavasta

tuottavuusohjelmasta. Uuden yliopistolain valmistelun aikana oli kuitenkin käynyt
selväksi, että juridisen aseman muutos ei tästä yliopistoja vapauttanut.551 Mikäli tämä oli
ollut rehtoreiden alkuperäinen tavoite, koettiin tässä suhteessa pettymys.

548

Oulun yliopiston lausunto yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta.
Yliopiston ja opetusministeriön välinen kirjeenvaihto 27.7.2007. OYA; Hall. ptk. 27.2.2007. Kohdasta
lausunnon antaminen yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta. OYA.
549
Hall. ptk. 3.10.2007. Yliopistolaitoksen uudistamisen suuntaviivat. OYA; Hall. ptk. 24.10.2007.
Yliopistolaitoksen uudistamisen suuntaviivat. OYA; Hall. ptk. 24.9.2008. Yliopiston kannanotto
tulevaan oikeushenkilöasemaansa. OYA; ks. myös Hannu Pietilä, ”Uudistuva yliopisto –
monimuotoinen mahdollisuus”. Tietopisto 4/2008.
550
Oulun yliopiston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi yliopistolaiksi. Yliopiston ja
opetusministeriön välinen kirjeenvaihto 1.10.2008. OYA; Hall. ptk. 24.9.2008. Liite HA 34. Lausunto
luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi yliopistolaiksi. OYA.
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Rauli Svento, ”Rakenteet tukemaan kansainvälistä tiedeyliopistoa”. Tietopisto 1/2008.
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Oulun yliopiston hallituksen silloiset neljä opiskelijajäsentä suhtautuivat valmisteilla
olevaa yliopistolakiin pääosin positiivisesti. He katsoivat, että etenkin yliopiston talouden
kannalta tuleva laki oli järkevä ja tarpeellinen. Ulkopuolisten hallitusjäsenten
enemmistöön sen sijaan suhtauduttiin opiskelijoiden keskuudessa yksimielisen
kielteisesti. Kolmikantaan pohjautuvaa valtatasapainoa ei tullut muuttaa. Rehtorin
valintatavan suhteen opiskelijoiden näkemykset kuitenkin jakautuivat. Kaksi heistä oli
varovaisen valmiita luopumaan vaalikollegion käytöstä, kun taas kaksi muuta olivat
vaalikollegion säilyttämisen kannalla.552 Yhtenä neljästä hallituksen opiskelijajäsenestä
toimineen Milja Seppälän mukaan opiskelijat ottivat lainvalmisteluun yleisesti ottaen
varsin voimakkaasti kantaa. Opiskelijoiden toiminta oli kuitenkin jakautunutta sekä
valtakunnan että tieteenalojen välillä. Seppälä katsoo, että Oulussa opiskelijoilla oli
varovaisen positiivinen näkemys kehityksestä.553 Seppälän näkemys ilmeni myös
ylioppilaslehti Ylkkärin kannanotoissa. Uuden lain tuomista muutoksista oltiin
huolestuneita,554 mutta tiukimpien kantojen kirjoittajat eivät useinkaan olleet oululaisia
opiskelijoita. Huolta herättivät opiskelijoiden ja yliopiston sisäisen päätösvallan
heikkeneminen, rahoitusmuutosten vaikutus opetukseen sekä lukukausimaksut, joita
OYY kaikissa muodoissaan vastusti.555 Muilta osin yliopistolakiuudistukseen liittyvä
kirjoittelu oli kuitenkin varsin korrektia ja ajoittain jopa lakia puolustavaa. Joskin sen
merkityksen ja todellisten vaikutusten suhteen tuntui edelleen olevan epätietoisuutta.556
Oulun yliopiston hallituksessa kaksi kolmivuotiskautta istuneen lehtori Juha Huikarin
mukaan silloiset kaksi ulkopuolista jäsentä olivat osallistuneet hallituksen kokouksiin
aktiivisesti ja kiinnostuksella. Vaikka Huikari piti ulkopuolisten jäsenten toimintaa
tasokkaana,

näki

hän

uuden

yliopistolain

myötä

tapahtuvassa

hallituksen

kokoonpanoremontissa uhkakuvia. Huikarin mukaan kaikki ulkopuoliset eivät
välttämättä tunteneet yliopiston sisäisiä asioita ja hallituksen roolin muuttuessa he
joutuisivat ottamaan kantaa myös niihin. Tällöin oli riskinä, että he joutuisivat toimivan
johdon myötäilijöiksi. Tästä johtuen Huikari katsoi silloisen hallituksen kokoonpanon –
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J-P Kaleva, ”Yliopisto on kuoleva, eläköön yliopisto”. Ylkkäri 13/2007.
Milja Seppälän haastattelu 26.9.2013.
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Annamaria Marttila, ”Ahne tiede”. Ylkkäri 8/2008; J-P Kaleva, ”Oulun yliopisto ahtaalla sinivihreän
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3/2009; ”Yliopiston lopullisen vallan on säilyttävä yliopistolaisilla”. Ylkkäri 3/2009; ”Kannanotto
uuden yliopistolain seurauksista”. Ylkkäri 6/2009; Mari Aarni, ”Mikä muuttuu?”. Ylkkäri 10/2009;
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Matti Kemi, ”Propaganda”. Ylkkäri 9/2008; Laura Myllykoski, ”Yliopistolaki liikutti porukkaa myös
Linnanmaalla”. Ylkkäri 3/2008; Annakaisa Tikkinen & Milja Seppälä, ”Maksuton koulutus on
kansainvälistymisen ja tasa-arvon toteutumisen edellytys”. Ylkkäri 15/2009.
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Leena Haikonen, ”Propaganda”. Ylkkäri 4/2009; Mari Aarni, ”Mikä muuttuu?”. Ylkkäri 10/2009.
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jossa ulkopuoliset olivat vähemmistönä – paremmaksi kuin suunnitteilla olleen
muutoksen.557
Huikarin tapaan vastaavanlaisia epäilyksiä oli kuultu myös valtakunnan tasolla.
Ulkopuolisten ei koettu tuntevan riittävän hyvin yliopistomaailman ominaisluonnetta.
Valtio- ja yliopistojohto muistuttelivat ajoittain, että ulkopuoliset hallitusjäsenet valitsi
edelleen yliopisto itse. Tällöin ulkopuolisten asiantuntijuuden arvioinnin vastuu oli yksin
yliopistolla.558 Toisaalta yliopistoyhteisön epäilevä suhtautuminen saattoi heijastaa pelkoa
myös muutoksen ideologiseen merkitykseen. Jos hallintojärjestelmässä tehtiin näin
merkittävä

muutos

nyt,

miltä

kollegiaalisuuteen

tottuneen

yliopiston

päätöksentekojärjestelmä näytti tulevaisuudessa ja seuraavan yliopistoreformin jälkeen?
Yliopistolaitoksen viime vuosikymmenien kehitys tuskin vähensi tätä huolta.
Yliopiston tiedotuslehti Tietopisto ei tarjonnut dialogisuuden osalta paikkaa purkaa
yliopistoreformiin liittyneitä epäluuloja. Lehden tekemässä arvioinnissa Oulun yliopiston
henkilökunta kritisoi lehteä liiallisesta byrokratiasta sekä rakentavan kritiikin ja
keskustelun puutteesta.559
Valtakunnan tasolla yliopiston henkilöstö suhtautui varsin kriittisesti yliopistoreformin
mukanaan

tuomaan

puheenjohtaja

virkasuhteen

Vesa-Matti

Sarenius

muutokseen.
katsoi

Oulun

kuitenkin

yliopistolehtorit

tarpeelliseksi

ry:n

rauhoitella

työsuhteiden muutokseen liittyneitä pelkoja. Hänen mukaansa virkasuhteisiin siirtyminen
ei lopulta muuttanut kovinkaan monta asiaa.560 Myös silloinen opetusministeriön
korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja Anita Lehikoinen katsoi, että henkilöstösuhteen
uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista oli, että yliopistot saattoivat aikaisempaa
paremmin

vastata

omasta

henkilöstöpolitiikasta.

Tavoitteena

oli

tällöin

palvelussuhteiden kehittäminen, nouseminen kilpailukykyiseksi työnantajaksi, riittävä
palkanmaksukyky sekä halu panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Parhaalla työnantajalla
oli parhaat työntekijät.561
Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanin Paula Rossin mukaan
lainvalmistelun aikaan yliopiston henkilöstön parissa puhuttiin paljon siitä, mitä uusi laki
merkitsi työntekijöiden kannalta. Huolta henkilöstön piirissä aiheutti etenkin
557

”Ulkopuolisten määräysvalta hallinnossa kasvaa”. Acatiimi 2/2008.
Ks. esim. Lauri Lajunen, ”Tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus säilyy”. Pk. Aktuumi 1/2009.
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Anna-Maria Raudaskoski, ”Lukijat arvioivat Tietopiston: kahdeksan ja rapiat päälle”. Tietopisto
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Vesa-Matti Sarenius, Palvelussuhteen muutos ei ole peikko”. Tietopisto 7/2009.
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kollegiaalisen

vallan

valuminen

yksilöjohtajille.562

Humanistisen

tiedekunnan

hallintopäällikön Markku Mäkivuotin mukaan selkeitä kannanottoja asiaan ei kuitenkaan
juurikaan

tullut,

vaan

henkilöstön

toiminta

typistyi

pitkälti

käytävä-

ja

kahvipöytäkeskusteluihin.563 Kasvatustieteellisen tiedekunnan lehtorin ja JUKO:n
pääluottamusmiehen Asko Pekkarisen näkökulmasta lakiuudistukseen kyllä otettiin
kantaa ja sen sisältöön pyrittiin vaikuttamaan. Yliopistoyhteisöllä ei kuitenkaan ollut
Pekkarisen mukaan esimerkiksi teollisuuden työntekijöihin verrattavia painostuskeinoja,
eivätkä sen tapaiset keinot yleisesti ottaen kuuluneet yliopistolaisten toimintatapoihin.
Toisaalta Pekkarinen katsoo, että yliopistoyhteisö ja etenkin professorit heräsivät uuden
lain valmisteluun verrattain myöhään. Tilanteessa, jossa monet asiat olivat jo lyöty
lukkoon.564 Hidas reagointi hallinnon muutoksiin on ollut yliopistoyhteisölle
enemmänkin sääntö kuin poikkeus, mutta tässä yhteydessä myös yliopiston silloinen
hallintojohtaja Hannu Pietilä piti asioiden läpiviemistä erityisen nopeana. Hänen
mukaansa uudistukset vietiin etenkin reformin loppuvaiheessa niin vauhdilla läpi, ettei
Oulun yliopistossa täysin tiedostettu mitä oli tapahtumassa. Pietilä katsookin, että suurin
lakiin liittynyt virhe oli kiireellinen aikataulu, jolla uudistukset ajettiin sisään.565 Niin ikään
rehtori Lajunen piti muutosvauhtia kovana. Etenkin kun samanaikaisesti oli käynnissä
useita muitakin yliopistoa ja sen henkilöstöä kuormittavia hankkeita. Lajunen katsoi, että
kasvaneiden

työtehtävien

ja

tulospaineiden

kanssa

työskentelevän

yliopistohenkilökunnan oli epäilemättä vaikea pysyä vauhdissa mukana.566
Yliopistoyhteisöön kohdistunut paine purkautui valtakunnallisesti helmikuussa 2009,
kun uutta yliopistolakia vastustava liike levisi ympäri Suomea. Oulussa organisoitunut
Sivistysyliopistotoimintaryhmä järjesti yliopistolakia selventävän yleiskokouksen ja
mielenilmauksen. Tapahtuma keräsi noin 200 asiasta kiinnostunutta opiskelijaa ja
henkilöstön edustajaa.567

Yliopiston uusi marssijärjestys
Uusi yliopistolaki antoi paljon painoarvoa yliopistojen sisäisille johtosäännöille. Niillä
saatettiin muotoilla lain varsin laveasti määrittelemiä säädöksiä haluttuun suuntaan.
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Oulun yliopiston hallitus hyväksyi yliopistolain ja sen nojalla annettujen asetusten
edellyttämän

yliopiston

uuden

johtosäännön

17.8.2009.

Säännön

mukaan

julkisoikeudellisen yliopiston hallituksessa tuli olemaan joko 7 tai 9–14 jäsentä, joista
vähintään 40 prosentin tuli olla yliopiston ulkopuolisia henkilöitä. Muutos oli merkittävä,
sillä yliopiston silloisessa hallituksessa oli 20 jäsentä, joista ulkopuolisia oli kaksi.
Muutoin hallituksessa oli entuudestaan tuttu kolmikanta, jossa yhden ryhmän
maksimikoko oli puolet muiden ryhmien koosta. Yliopistokollegion tehtävä oli päättää
eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärästä.568 Vaikka ulkopuolisten jäsenten
selkeän lisäyksen suhteen oli vallinnut paljon epäluuloja, oli itse ulkopuolisille jäsenille
annettu palaute lähinnä kiittävää. Heidän katsottiin ammattimaistaneen hallituksen
toimintaa ja tuoneen asioihin uusia ja usein myös kaivattuja näkökulmia.569
Uuden johtosäännön mukaan hallituksen pääasialliset tehtävät olivat yliopiston
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä strategiasta ja ohjauksen periaatteista
päättäminen. Hallitus laati yliopiston johtosäännöt, toiminta- ja taloussuunnitelman,
talousarvion ja tilinpäätöksen. Se hyväksyi kaikki merkittävimmät sopimukset ja antoi
yliopistoa koskevat lausunnot. Uudella hallituksella oli myös valta valita sekä tarvittaessa
erottaa rehtori, joka toimi hallituksen alaisuudessa.570 Rehtori rooli vaihtui hallituksen
puheenjohtajasta asioiden esittelijäksi. Valtakunnan tasolla oli ilmaistu huolta siitä, että
muutos lähinnä lisäsi rehtorin vaikutusvaltaa asioihin perehtyneenä valmistelijana.
Rehtori Lauri Lajunen katsoo kuitenkin, että Oulussa hallitus ei ole päästänyt esittelijää
helpolla. Hallitus ja etenkin sen ulkopuoliset jäsenet ovat Lajusen mukaan toimineet
rehtorin ”sparraajina” ja esittäneet vaikeitakin kysymyksiä. Tästä johtuen päätösasiat on
pitänyt valmistella erittäin huolellisesti. Uuden mallin hyvänä puolena oli Lajusen
mukaan se, että kun asioista oli perusteellisen työn jälkeen tehty päätös, oli sen mukaan
helppo toimia.571
Hallintojohtaja Hannu Pietilä huomauttaa myös, että rehtori on ollut muodollisesti
esittelijä lähinnä tärkeimmissä asioissa. Suurin osa esityksistä meni hallintojohtajan ja
talousjohtajan nimissä. Niin ikään Pietilä piti uutta esittelijäjärjestelmää toimivana ja
parannuksena aikaisempaan. Hallintojohtajan näkökulmasta parannusta oli myös se, että
568

Hall. ptk. 10.6.2009. Oulun yliopiston johtosääntö sekä liite HA 20. Oulun yliopiston johtosääntö.
OYA; Hall. ptk. 17.8.2009. Liite HA 3. Oulun yliopiston johtosäännön hyväksyminen. OYA;
”Ulkopuolisten määräysvalta hallinnossa kasvaa”. Acatiimi 2/2008.
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haastattelu 26.9.2013; Lauri Lajusen haastattelu 18.9.2013.
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tutkimukseen ja opetukseen liittyneet esitykset siirtyivät virkamiehiltä asiaan vahvemmin
perehtyneille vararehtoreille sekä tutkimus- ja koulutusneuvostoille, jolloin asioita ei
tarvinnut käsitellä hallituksessa.572
Johtosäännön mukaan Oulun yliopistossa oli tutkimusneuvosto ja koulutusneuvosto.
Rehtori nimitti neuvostoihin 6–14 jäsentä. Tutkimusneuvoston puheenjohtajana toimi
tutkimusrehtori ja koulutusneuvoston puheenjohtajana koulutusrehtori.573 Oulussa
luovuttiin siten kolmesta osa-aikaisesta vararehtorista ja tilalle valittiin kaksi päätoimista
vararehtoria, joille määrättiin omat budjetit ja vastuualueet.574 Pietilä katsoo, että
reformin myötä vararehtorit muodostivat uuden valtaelementin yliopiston hallinnossa.
He johtivat itsenäisesti neuvostojensa toimintaa, joiden asioita ei tarvinnut entiseen
tapaan käsitellä hallituksessa. Hallinto ja valta jakautuivat siten Pietilän mukaan entistä
laajemmalle kentälle.575
Rehtorin tehtävä oli uuden johtosäännön myötä johtaa yliopiston operatiivista toimintaa
ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ollut säädetty muun toimielimen
tehtäväksi. Käytännössä rehtori vastasi yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta
ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hänen toimivaltansa tällä saralla oli varsin laaja ja
entisestään vahvistunut. Lauri Lajusen mukaan tämä oli tarpeellista. Hän katsoo, että
kollegiaalinen päätöksenteko soveltui vain silloin, kun kipeitä valintoja ei tarvinnut
tehdä, resursseja oli paljon ja toimintaa ei tarvinnut arvioida. Yksilöjohtajilla sen sijaan
oli suuri vastuu (myös korvausvastuu) ja heillä piti tällöin olla myös työkalut eli valtaa
johtamistyössään. Lajunen katsoo, että nykyisessä järjestelmässä, jossa strateginen ja
operatiivinen johto oli selkeästi määritelty, oli yksilöjohtajuuden korostaminen
perusteltua. Lajunen mieltää johtamisen rehtorin osalta enemmänkin asioiden
hoitamiseksi kuin vallankäytöksi. Tämä edellytti, että rehtori ja muut henkilöjohtajat
pitivät yhteyttä henkilökuntaan ja opiskelijoihin. Onnistuneen viestinnän rooli korostui
entisestään yliopistoreformin kaltaisissa suurissa muutosprosesseissa.576
Yliopistokollegion tehtävä oli päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen
jäsenten toimikauden pituudesta. Se myös valitsi hallituksen ulkopuoliset jäsenet,
vahvisti yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päätti vastuuvapauden
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myöntämisestä rehtorille ja hallituksen jäsenille. Uudeksi toimielimeksi syntyneen
yliopistokollegion kooksi tuli Oulussa 20 jäsentä ja 20 varajäsentä. Kollegion jäsenistä
kahdeksan oli professoreita, kuusi muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä
kuusi opiskelijoita. Jokaisesta tiedekunnasta tuli olla vähintään yksi professoriedustaja. 577
Syystä tai toisesta professoreiden kiinnostus uutta hallintoelintä kohtaan oli sen
syntyhetkillä varsin vähäistä. Kollegion ensimmäisessä jäsenvaalissa oli ehdokkaana vain
11 professoria, kun heitä tarvittiin yhteensä 16 (8 jäsentä ja 8 varajäsentä). Kollegiota
jouduttiin siten täydentämään jälkeenpäin.578
Vaikka professorikunnan vaalikiinnostus ei ole vieläkään erityisen mainittavaa, katsoo
yliopistokollegion nykyinen opiskelijajäsen Juho Karjalainen, että kiinnostus kollegion
toimintaan on lisääntynyt myös professoreiden keskuudessa. Karjalaisen mukaan
kiinnostuksen kasvun taustalla on osaltaan ollut se, että yliopiston henkilöstö on
ymmärtänyt aikaisempaa selvemmin kollegion vallan hallituksen ulkopuolisten jäsenten
valinnassa ja tämän vallan merkityksen oman tieteenalansa asemaan. Tieteenalansa
edustajat ovat kiinnostuneita saamaan oman alansa edusmiehen yliopiston asioista
päättävään hallitukseen.579
Muun maan tapaan kollegion luonne oli Oulussa vielä sen perustamisvaiheessa epäselvä
ja sen roolista vallitsi varsin erilaisia näkemyksiä ja odotuksia. Professorikuntaa
kollegiossa edustaneen Paula Rossin mukaan osa ihmisistä koki kollegion valta-aseman
pettymykseksi. Vaikka laki selvästi määritteli kollegion tehtävät, aiheutti käytännön
vallan puuttuminen joillekin turhautumista.580 Uuden hallintoelimen rooli sai kuitenkin
sen

jäsenistössä

myös

positiivista

palautetta.

Sen

asemaa

yliopiston

päätöksentekokoneistossa pidettiin yksinkertaisuudessaan tyylikkäänä.581
Yliopistokollegion puheenjohtajana toimineen yliopistonlehtori Juha Jaakon mukaan
kollegiolla oli riittävästi valtaa, mutta se oli osaksi vääränlaista. Sillä oli käytössään
ratkaisuvaltaa isoimpiin asioihin, muttei työkaluja pienempien ongelmien käsittelyyn.582
Selkeällä kollegion, hallituksen ja rehtorin työnjaolla pyrittiin laissa ja johtosäännöissä
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epäilemättä välttämää ylimääräistä ja päällekkäistä työtä – toisin sanoen tehostamaan
päätöksentekoa.

Jaakon

näkemys

kuitenkin

osoittaa,

että

kollegiaalisempaa

päätöksentekoa kaivattiin myös arjen tasolle. Tätä ajattelua epäilemättä vahvistivat
tiedekuntatasolla tapahtuneet muutokset.
Uuden

johtosäännön

mukaan

tiedekuntaneuvostoon

valittiin

8-18

jäsentä.

Yliopistoyhteisön ryhmittymät olivat edustettuina neuvostossa siten, että kustakin
ryhmästä jäseniä tuli olla vähemmän kuin puolet hallintoelimen koko jäsenmäärästä.
Velvollisuutta valita neuvostoon myös yliopiston ulkopuolisia jäseniä ei ollut.
Tiedekuntaneuvoston fyysinen rakenne oli siten pitkälti aikaisemmin totutun kaltainen.
Rakenteen sijaan yliopistoyhteisön piirissä kritiikkiä herätti tiedekuntaneuvoston uusi
tehtävänkuva
johtosäännössä

ja

sen

käytännön

yliopistostrategiaa

toteutus.
toteuttavan

Neuvoston

tehtäväksi

tiedekunnan

määriteltiin

toimenpideohjelman

hyväksyminen, toiminta- ja taloussuunnitelman yleisten perusteiden hyväksyminen sekä
tiedekunnan toiminnan laadusta vastaaminen.583
Tiedekuntaneuvoston roolin oli tarkoitus olla strateginen. Neuvosto oli kuitenkin
tottunut vanhastaan päättämään myös käytännön asioista. Kun uudessa johtosäännössä
tämä päätösvalta siirrettiin pitkälti dekaaneille, oli tiedekuntaneuvostoilla hankaluuksia
löytää uutta paikkaansa yliopistohallinnossa.584 Taloustieteellisen tiedekunnan dekaanin
Petri Sahlströmin mukaan strategisen johtamisen välineenä tiedekuntaneuvosto oli
rakenteeltaan aikansa elänyt. Jotta se kykenisi täyttämään sille osoitetun uuden roolin, oli
tiedekuntaneuvostoon valittava myös yliopiston ulkopuolisia jäseniä.585
Tapahtunut tiedekuntahallinnon roolin muutos koettiin henkilöstön parissa usein
yliopistodemokratian vähenemisenä ja päätösvallan luisumisena harvojen käsiin.
Päätöksenteosta tuli henkilöstön silmissä läpinäkymättömämpää. Työntekijät kokivat,
että tapahtuneiden uudistusten takana olivat pitkälti yliopiston rehtori ja muu johto,
mikä lisäsi epäluuloja ja synnytti osapuolten välistä vastakkainasettelua.586 Kun
tiedekuntatasolla nähty muutos asetetaan osaksi sitä taustaa vasten, että henkilöstön
silmissä rehtorit olivat olleet käynnistämässä ristiriitaiseksi koettua yliopistoreformia ja
että tähän reformiin liittyi myös paljon muuta aatteellista vastustusta, olivat
tiedekuntaneuvostojen asemassa tapahtuneet muutokset omiaan ruokkimaan lattiatason
583
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työtä tekevien ja yliopiston johdon välistä luottamuspulaa. Vaikka Oulussa asia
tiedostettiin ja myös rehtori oli korostanut viestinnän roolia johtamisessa ja muutosten
läpiviennissä, eivät johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset tällä saralla aina
kohdanneet. Epäluuloa tuskin hälvensivät myöskään lisääntyneet arviointi-, raportointija seurantakäytänteet.
Kuten mainittua, dekaanin asemaa vahvistettiin suhteessa tiedekuntaneuvostoon.
Kollegiaalinen päätöksenteko sai tässä suhteessa väistyä yksilöjohtajuuden tieltä. Rehtori
nimitti dekaanin tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaanin nimittämisasiassa tehtiin
tietoinen valinta johtosääntötasolla, sillä yliopistolaki olisi mahdollistanut myös sen, että
dekaanin nimittämisvalta olisi ollut tiedekuntaneuvostolla. Uuden johtosäännön mukaan
dekaanin tehtävä oli johtaa tiedekuntansa strategista suunnittelua ja toimintaa sekä
vastata tiedekuntansa tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille.587 Petri Sahlström
kiinnittäisi huomiota siihen, että dekaani ei ollut vallan suhteen mitenkään irrallinen
yksikkönsä, sillä yliopiston hallitus korkeimpana päättävänä elimenä määritteli yliopiston
linjan, josta sen enempää dekaani kuin tiedekuntaneuvostokaan eivät voineet toimissaan
poiketa.588 Markku Mäkivuoti huomauttaa lisäksi, että vaikka dekaanin kasvanutta valtaa
kritisoitiin, ei paikalle ollut juurikaan halukkaita hakijoita.589 Tämä kertoi osaltaan siitä,
ettei hallinnollinen yksilöjohtajuus ylipäätään kiinnostanut akateemista yhteisöä. On
kuitenkin syytä huomauttaa, että dekaani oli professorikunnan jäsen. Muu opetus- ja
tutkimushenkilökunta ja opiskelijat saattoivat siten professoreita vahvemmin kokea, että
tiedekuntaneuvoston roolin muutoksen myötä yksi päätöksentekoareena oli poistunut
heidän käytöstään.
Yksikkötasolla hallintoa hoitivat johtaja ja enintään kaksi varajohtajaa. Yksiköihin voitiin
valita myös monijäsenisiä toimielimiä.590 Jussi Välimaa toteaa artikkelissaan Yliopistojen
kollegiaalisuudesta. Traditio ja haasteet yhtiöyliopistossa, että uuden yliopistolain puitteissa olisi
voitu toimia myös siten, että yliopistojen kollegiaalista luonnetta olisi korostetta nykyistä
enemmän. Vaikka akateemiset johtajat nimitti reformin jälkeen yliopiston hallitus,
rehtori tai muu esimies, tuli heidän valtansa oikeutus Välimaan mukaan edelleen
akateemiselta yhteisöltä.591
587
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Oulun yliopiston johtosäännöissä tapahtuneiden muutosten perusteella voidaan todeta,
että yliopistoreformin myötä vahvistunut yliopistojen itsehallinto ei tarkoittanut samaa
asiaa sen kaikille osapuolille. Kasvaneen autonomian tuoma valta kasaantui Oulussa
aikaisempaa selvemmin yliopiston ylimpään johtoon ja yksilöjohtajille. Ottamatta kantaa
siihen, oliko uusi päätöksentekojärjestelmä parannus aikaisempaan, jota yhtälailla oli ajan
saatossa kritisoitu, ohjasi autonomista yliopistoa uuden lain ja johtosäännön jälkeen yhä
pienempi joukko ihmisiä.

Uusi yliopisto
Oulun yliopiston ensimmäiset kuukaudet julkisoikeudellisena laitoksena eivät olleet
ruusuilla tanssimista. Helmikuussa 2010 työnantaja-yliopisto käynnisti 1600 henkilöä
koskevat

yhteistoimintaneuvottelut

vähentäminen

sekä

toimintojen

tavoitteenaan

noin

uudelleenjärjestely.

180

Tästä

henkilötyövuoden
johtuen

oululaista

yliopistoväkeä marssi helmikuun 15. päivänä ulos työpaikoiltaan ja kokoontui
mielenilmaukseen Oulun keskustaan.592
Osa yliopistoyhteisöstä katsoi, että yt-neuvotteluiden aloittaminen oli välitön merkki
yliopistolain seurauksena Elinkeinoelämän keskusliiton jäseneksi siirtyneen yliopiston
uudesta ja kovemmasta suhtautumisesta henkilöstöönsä. Tieteentekijöistä oli tullut
yliopistoille kuluerä. Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen pyrki korostamaan, ettei
uusi yliopistolaki ollut yksin syyllinen syntyneeseen tilanteeseen. Taustalla olivat
pidempiaikaiset rakenteelliset kehittämistoimet, toimintamäärärahojen supistuminen
sekä kustannustason nousu. Viime vuosien ongelmat eivät johtuneet uudesta laista, vaan
valtiontalouden

heikosta

tilasta.593

Lajusen

näkemys

pidempiaikaisista

sopeuttamistoimista ja lakia laajemmasta yliopistojen rakenneuudistuksesta sai tukea
yliopistoreformia edeltäneistä yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmista.594 Myös
hallituksen opiskelijajäsenenä toiminut Milja Seppälä katsoo, että uusi yliopistolaki joutui
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ajoittain

kantamaan harteillaan

muiden

yhtäaikaisten

uudistusten

aiheuttaman

yliopistoyhteisön tyytymättömyyden.595
Vaikka yhteistoimintaneuvotteluihin

johtaneiden syiden taustat

olivat pelkkää

yliopistolakia laajemmassa kehityksessä, kertoivat Oulun tapahtumat siitä, että moderni
yliopistolaitos eli keskellä talouskriisiä siinä missä yksityiset yrityksetkin. Pärjätäkseen
kansainvälisesti kilpailluilla markkinoilla, sen oli karsittava kulujaan, tehostettava
toimintaansa

ja

terästettävä

profiiliaan.

Korkeakoululaitoksen

työntekijöille

muutosprosessi tarkoitti lisäpaineita ja niin kutsutun luopumisosaamisen harjoittelua.
Taitojaan joutuivat kehittämään niin lattiatason tutkijaopettajat kuin yliopiston johto.
Loppuvuodesta 2011 Oulun yliopiston hallitus antoi rehtorin tehtäväksi asettaa
työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää yliopistouudistuksen ja valmisteilla olleen
yliopiston uuden strategian edellyttämiä muutostarpeita hallinto- ja toimintarakenteissa.
Tavoitteeksi otettiin yliopiston kilpailukyvyn parantaminen, toiminnan tehostaminen ja
yhteisöllisyyden kehittäminen. Selvityksen tuli sisältää vertailua keskeisiin kansallisiin ja
kansainvälisiin yliopistojen hallinto- ja toimintarakenteisiin.596 Työryhmä jätti raporttinsa
rehtorille toukokuussa 2012. Työryhmän ehdottamassa uudessa hallintorakenteessa oli
toteutustavasta riippuen 6–7 tieteenalapohjaista hallintoyksikköä (School) sekä yliopiston
strategisten painotusten mukainen määrä tieteenaloja yhdistäviä tutkimuskeskuksia
(Research Center). Työryhmä oli lähtenyt toimessaan tavoittelemaan tiedepohjaisia
osaamiskeskittymiä ja synenergiaetuja. Raportti lähetettiin lausunnolle yliopiston
tiedekuntiin ja painoalaorganisaatioihin. Hallitus päätti samalla jatkaa hallinto- ja
toimintarakenteiden uudistamistyötä.597 Tiedekuntien oli laadittava tulosneuvotteluja
varten

rakenteellisen

kehittämisen

suunnitelma,

jolla

turvattiin

tiedekuntien

tasapainoinen toiminta huomioiden talous ja toimitilat. Suunnitelman tuli myös
noudattaa yliopiston strategisia linjauksia, eli tavoitteena tuli olla yliopiston
profiloituminen kansainvälisenä tiedeyliopistona.598
Oulun yliopiston hallinto- ja toimirakenteiden uudistamisprosessin ollessa kesken
valmistui valtakunnallinen yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointiraportti vuonna
595
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13.12.2012. Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen. OYA; Hall. ptk. 31.5.2013.
Oulun yliopiston johtosäännön ja Oulun yliopiston vaalijohtosäännön uudistaminen. OYA.
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Hall. ptk. 18.10.2012. Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen.OYA.
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2012. Raportti teetti yliopistoille sekä henkilöstö- että hallintoelinkyselyn. Valtaosa
raportin

henkilöstökyselyyn

päätöksentekoprosesseista

vastanneista

oli

tullut

oululaisista

aikaisempaa

koki,

että

epäselvempiä.

yliopiston
Niin

ikään

henkilöstökyselyn valossa päätöksentekoelinten valintakäytäntöjen ja kokoonpanojen
tarkoituksenmukaisuuteen ei oltu tyytyväisiä. Raportista käy ilmi, että uusi
hallintokokonaisuus tunnettiin huonosti, eikä henkilöstö ollut vielä täysin sisäistänyt
rooliaan ja mahdollisuuksiaan yliopiston tärkeimpien hallintoelinten kokoonpanoihin tai
rehtorin

valintaan.

Hallintoelinten

päätöksentekorakennetta

henkilöstöä

jäsenet

pitivät

yliopiston

tarkoituksenmukaisempana.

nykyistä

Tosin

myös

hallintoelinten jäsenet suhtautuivat kriittisesti päätöksentekoprosessien selkeyteen.
Parantamisen varaa katsottiin olevan etenkin päätöksenteon pohjaksi tarjotun tiedon
riittävyydessä.
Lähes poikkeuksetta henkilöstö- ja hallintoelinkyselyyn vastanneet katsoivat, että
rehtorin asema yliopistossa oli vahvistunut. Oulussa hallintoelinkyselyyn vastanneet
näkivät

johtamisen

henkilöstökyselyyn
johtamiskäytänteet

ammattimaistumisen
vastanneet.
eivät

olleet

huomattavasti

Henkilöstön
lakiuudistuksen

myönteisemmin

näkökulmasta
myötä

juurikaan

kuin

yliopistojen
parantuneet.

Tiedusteltaessa ulkopuolisten jäsenten riittävyyttä akateemisissa päätöksentekoelimissä,
jakaantuivat vastaukset Oulussa tasan myönteisesti ja kielteisesti ulkopuolisten määrään
suhtautuvien kesken. Vaikka yksittäisissä näkemyksissä mielipiteet saattoivat jakautua,
olivat yliopistot henkilöstökyselyn perusteella selkeästi tyytymättömiä yliopistojen
henkilöstöpolitiikkaan.599 Huomion arvoista on kuitenkin se, että raportin teettämien
kyselyiden vastausprosentti oli Oulussa 4,4 prosenttia, joten koko yliopiston kattavaa
kuvaa raportti ei tarjonnut.600
Yliopiston johdolle raportin tulokset tulivat tuskin yllätyksenä. Vastaavia tuloksia oli
saatu

Professoriliiton

ja

Tieteentekijöiden

liiton

jäsenilleen

teettämästä

yliopistouudistuskyselystä, jossa henkilöstö tuoreeltaan tyrmäsi yliopistolakiuudistuksen
onnistuminen.601 Niin ikään Oulun yliopistossa vuonna 2011 tehty hyvinvointikysely
osoitti, että yliopiston toimintaa päätöksenteossa ja sen valmistelussa pidettiin heikkona.
Enemmistö henkilöstöstä koki, että se ei voinut vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon.602
Vaikka avoimen dialogisuuden merkitystä korostettiin etenkin yliopiston johdon

599

Yliopistolakiuudistusten vaikutusten arviointi 2012, 27, 31–32, 40, 56, 59.
Kirsti Sintonen, ”Yliopistolakiarvio osoittaa kollegiaalisuusvajeen”. Acatiimi 4/2012.
601
Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton yhteinen tiedote yliopistouudistuskyselystä 8.12.2010.
602
Oulun yliopiston hyvinvointikysely 2011, 25–28, 79.
600
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puheissa,603 oli paljon kertovaa, että edellä mainitusta yliopistoyhteisön kritiikistä ei
mainittu mitään hyvinvointikyselyn tuloksia avanneessa yliopiston henkilöstölehti
Hermeksen artikkelissa Yliopistolaiset entistä tyytyväisempiä.604
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen
ihmetteli, että vaikka dialogisuuden piti olla organisaatioiden nykyaikaa, koki yliopiston
henkilöstön enemmistö, ettei heidän mielipiteitään kuunneltu. Päätökset käskytettiin
ylhäältä alaspäin ilman varsinaista keskustelua.605 Syitä Karvosenkin esille nostamiin
henkilöstön tuntemuksiin voidaan hakea uuden yliopistolain ja johtosäännön myötä
yliopiston hallintoelimissä tapahtuneista muutoksista. Kun päätösvaltaa oli työntekijän
näkökulmasta siirretty yhä kauemmas ja yleensä yhä harvempien käsiin, oli toimivalle
dialogille välttämätön luottamuspohja usein koetuksella. Kun tähän taustaan liitettiin
vielä yliopistoreformiin yleisesti liittynyt tyytymättömyys ja rehtoreiden aktiivinen rooli
reformin alullepanijana, korostui yliopiston johdon ja henkilöstön välisen vuoropuhelun
rikkonaisuus entisestään. Siinä missä yliopiston johto katsoi, että suuren muutoksen
läpivienti aiheutti vääjäämättä myös tyytymättömyyttä, koki osa henkilöstöstä ettei
muutosta olisi pitänyt edes tapahtua. Johto saattoi leimata henkilöstön kriittiset
näkemykset muutosvastarinnaksi ja henkilöstö puolestaan kanavoida monesta suunnasta
tulleet pettymyksen tunteensa uuteen yliopistolakiin ja sitä symboloiviin johtajiin.
Käytännössä johdon ja henkilöstön välinen keskusteluyhteys ei kuitenkaan ollut näin
olematon. Oulun yliopistossa pyrittiin esimerkiksi järjestämään tilaisuuksia, joissa
tiedotettiin

tulevista

osanottokiinnostus

ja

meneillään

tapahtumiin

oli

olevista

hallintoasioista.

kuitenkin vaihtelevaa.606 Syitä

Henkilöstön
henkilöstön

aktiivisuuden puutteeseen voidaan hakea siitä, että tilaisuudet eivät olleet varsinaisia
päätöksentekopaikkoja, vaan lähinnä informaatiotilaisuuksia. Toisaalta tässä työssä
käytetyn lähdemateriaalin perusteella voidaan katsoa, ettei henkilöstö ollut juuri sen
halukkaammin hakeutunut myöskään varsinaisille päätöksentekopaikoille. Hallintoa ei
pidetty kovinkaan kiinnostavana.
Yliopistossa toimi edelleen myös yhteistoimintaneuvosto, jossa oli sekä työnantajan että
henkilöstöjärjestöjen edustus. Vaikka se ei ollut päättävä elin, kulkeutuivat yliopiston

603

Ks. esim. Lauri Lajunen, ”Uudistusten vuosi”. Hermes 12/2010; Hannu Pietilä, ”Muutosten
arviointi on jatkuvaa”. Hermes 7/2011.
604
”Yliopistolaiset entistä tyytyväisempiä”. Hermes 17/2011.
605
Erkki Karvonen, ”Yliopisto kaipaa dialogisuutta”. Acatiimi 5/2012.
606
Markku Mäkivuotin haastattelu 22.8.2013.
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hallituksen

asiat

yhteistoimintaneuvoston

kautta

henkilöstölle

ja

vastaavasti

henkilöstöjärjestöjen kannat yliopiston hallituksen tietoon.607
Aikaisemmin esille tuodun Oulun yliopiston hallinto- ja toimirakenteiden kehittämistä
pohtineen ryhmän työtä jatkettiin vuoteen 2013.608 Loppuvuonna 2012 Oulun yliopiston
hallitus katsoi myös tarpeelliseksi perustaa kaksi yhteiskuntasuhteita palvelevaa
toimielintä. Ne olivat Advisory Board ja Board of Trustees. Hallituksen mukaan jatkossa
saavutettavan menestymisen edellytys oli yhä aktiivisempi yhteistyö yhteiskuntasuhteiden
alueella. Advisory Board oli Oulun yliopiston eri sidosryhmiä edustava toimija yliopiston
strategiaprosessissa. Sen tarkoitus oli toimia johdon ja hallituksen sparraajana,
kiinnittäen huomiota etenkin tulevaisuuden kehittämistarpeisiin ja yliopiston strategisten
tavoitteiden toteutumiseen. Board of Trustees edusti laajasti Oulun yliopiston
yhteiskuntasuhteiden

verkkoa

ja

sen

tehtäväksi

muodostui

yhteiskunnan

kehittämistarpeiden välittäminen yliopiston strategisen suunnittelun pohjaksi, yliopiston
innovaatiotoiminnan tukeminen sekä kokonaisvaltainen osallistuminen yliopiston
avustamiseen.609
Varsin pitkään pohjustettu hallinto- ja toimirakenteiden uudistus valmistui alkukesästä
2013. Yliopiston kuusi tiedekuntaa tulivat vaihtumaan vuoden 2014 alusta yhdeksään
tiedepohjaltaan yhtenäisempään tieteenalakokonaisuuteen. Muutoksen julkilausuttu
tavoite oli tehostaa toimintaa, parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua ja vaikuttavuutta
sekä saada kustannukset hallintaan. Samalla oli tarkoitus uudistaa myös johtamis- ja
hallintojärjestelmiä, mikä edellytti uuden johtosäännön luomista.610
Vaikka yliopiston henkilöstön suunnalta kuului kritiikkiä myös hallinto- ja
toimirakenteiden uudistamiseen liittyen,611 kokivat uudistamistyössä mukana olleet
lehtori Asko Pekkarinen ja opiskelija Juho Karjalainen, että ryhmässä vallitsi vilpitön ja
yhteinen halu viedä yliopiston toimintaa eteenpäin. Joskin tehostamistoimet asettivat
toiminnalle omat raaminsa.612
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Asko Pekkarisen haastattelu 17.10.2013.
Hall. ptk. 31.5.2013. Oulun yliopiston johtosäännön ja Oulun yliopiston vaalijohtosäännön
uudistaminen. OYA; Hall. ptk. 31.5.2013. Oulun yliopiston tiedekuntien rakenteiden uusiminen.
609
Hall. ptk. 13.12.2012. Yhteiskuntasuhteita palvelevien toimielinten perustaminen.
610
Hall. ptk. 31.5.2013. Oulun yliopiston johtosäännön ja Oulun yliopiston vaalijohtosäännön
uudistaminen. OYA; Lauri Lajunen, Rakenteet ja toimintatavat kuntoon”. Hermes 20/2012);
”Tiedekuntajako ja hallintorakenteet uudistuvat”. Hermes 10/2013; Ville Koivuniemi,
”Tiedekuntajako uudistui paljon – mutta kompromissihenkisesti”. Ylkkäri 1/2013.
611
Markku Mäkivuotin haastattelu 22.8.2013.
612
Asko Pekkarisen haastattelu 17.10.2013; Juho Karjalaisen haastattelu 29.11.2013.
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155

Samanaikaisesti

Oulun

yliopiston

rakenneuudistuksen

kanssa

oli

edennyt

opetusministeriön valmistelema uusi rahoitusmalli. Sen tavoitteeksi oli asetettu
laadukkaampi, kansainvälisempi, profiloituneempi, vaikuttavampi ja tehokkaampi
yliopistolaitos. Kun näitä tavoitteita vertaa Oulun yliopiston hallinto- ja toimirakenteiden
uudistuksen yhteydessä esitettyihin tavoitteisiin, lienee turvallista sanoa, että niillä oli
yhteys toisiinsa. Oulun yliopisto sopeutti toimensa opetusministeriön vaateisiin.613
Täysin ennalta selvät opetusministeriön toimet eivät aina Oulussakaan olleet. Yliopiston
rehtoraatti kehui vielä Aktuumi-lehden vuoden 2009 ensimmäisessä numerossa
yliopistouudistuksen ohella valtion perusrahoitusta, josta oli tulossa rehtoraatin mukaan
aikaisempaa ennakoitavampi. Tuloksellisuusrahassa vertailukohtana eivät olleet muut
yliopistot, vaan oma kehitys. Minkään yliopiston rahoitus ei siten vähentynyt, mutta
kaikki saattoivat tuloksia parantamalla lisätä sitä.614
Näitä näkemyksiä jouduttiin kuitenkin myöhemmin korjaamaan. Vuonna 2011 – kun
opetusministeriön rahoitussuunnitelmat olivat käyneet selviksi – Oulun yliopiston
koulutusrehtori Olli Silvén kuvaili rahoitusmallia nollasummapeliksi. Jos jokin yliopisto
onnistui kasvattamaan hyvän tuloksensa perusteella valtion osuuttaan, saivat muut
vastaavasti

vähemmän.615

Koko

suomalaisen

yhteiskuntarakenteen

läpäissyt

kilpailuideologia asetti siten kehykset myös Oulun yliopiston strategia-, hallinto- ja
toimirakenteiden luonnille. Vuonna 2013 Silvén katsoi tuoreen rahoitusmallin vievän
korkeakouluja kohti fiskaaliyliopistoa, jossa kaikki työ arvotettiin välittömästi rahaksi.
Suomalaiset yliopistot resursoitiin Silvénin mukaan taaksepäin tuijottavan ja lyhyen
tähtäimen tuotoksia mittaavan mallin perusteella. Pitkällä aikavälillä saavutettava
vaikuttavuus ei mittarissa näkynyt.616 Vaikka Oulun yliopistoa viritettiin parhaillaan juuri
tähän

suuntaan,

lähetti

yliopiston

johto

asiasta

samalla

kriittisiä

terveisiä

opetusministeriön päättäjille tai ainakin ilmaisi asian oman henkilöstölehtensä lukijoille.
Uuden

1.1.2014

voimaanastuvan

Oulun

yliopiston

johtosäännön

myötä

tiedekuntarakenne uudistuu. Akateemisen päätöksenteon kannalta merkittävin muutos
on, että tiedekuntaneuvostojen tilalle perustetaan tiedekuntahallitukset, joille osoitetaan
aikaisempaa enemmän strategista valtaa esimerkiksi rahanjaon suhteen. Uusien
tiedekuntahallitusten kokoonpanot perustuvat kolmikantaan, jossa kokonaisjäsenmäärä
voi

vaihdella,

mutta

kunkin

ryhmän

edustajia

on

oltava

yhtä

paljon.
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Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen; ks. myös Ursin 2011, 33.
”Rehtoraatti on yksimielinen: yliopistouudistus on mahdollisuus”. Aktuumi 1/2009.
615
Olli Silvén, ”Yliopistopokeri”. Hermes 15/2011.
616
Olli Silvén, ”Sivistys- vai fiskaaliyliopisto”. Hermes 16/2013.
614
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Tiedekuntahallituksiin on valittava myös hallituksen koosta riippuen yhdestä kolmeen
ulkopuolista jäsentä. Heidät nimeää rehtori tiedekuntahallituksen esityksestä.617 Rehtori
Lajusen mukaan tulevilla tiedekuntahallituksilla on merkittävä rooli tiedekuntansa
päätöksenteossa ja niiden linjauksia joutuvat myös dekaanit noudattamaan.618
Tiedekuntatason päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta on pyritty parantamaan
myös virallistamalla aikaisemmin epävirallisesti rakentuneet ja toimineet johtoryhmät.
Tämän seurauksena dekaanien johtamien johtoryhmien kuuluu jatkossa noudattaa
hallintolain määrittelemää hyvää hallintoa, johon kuuluu muiden muassa pöytäkirjan
pitäminen tehdyistä päätöksistä. Johtosääntömuutos mahdollistaa tiedekuntatasolla
tapahtuvan kollegiaalisen päätöksenteon voimistumisen, joskin tulevaisuus näyttää
kuinka suuri todelliset muutokset tulevat olemaan.619
Oulun yliopiston vuonna 2013 teettämän työhyvinvointikyselyn mukaan tilausta
päätöksentekojärjestelmän muutokseen oli edelleen olemassa. Kyselystä saatujen
vastausten perusteella yliopiston johdon avoimuutta päätöksenteossa sekä henkilöstön
mahdollisuuksia

vaikuttaa

nykyisiä

vaikutuskanavia

pitkin,

pidettiin

muihin

kyselytuloksiin nähden edelleen erityisen huonoina. Henkilöstön viesti oli tämän suhteen
selvä. Se halusi päästä keskustelemaan asioista ennen päätöksentekovaihetta. Vaikka
viestinnän merkitystä korostettiin yliopiston johdon ja hallintohenkilökunnan parissa
tiheään, oli tällä saralla henkilöstön mukaan paljon parantamista. Päätöksenteon tuli olla
avoimempaa.620
Oululaisten opiskelijoiden osanotto oman yliopistonsa hallintokeskusteluun oli varsin
aktiivista, mutta korrektia. Myös opiskelijat kritisoivat yliopiston tapaa tiedottaa tulevista
asioista ja tehdyistä päätöksistä. Oli kestämätön tilanne, että samalla kun päätöksentekoa
oli rajattu yhä harvempien käsiin, oli tiedottaminen yliopistoyhteisön suuntaan
katkonaista ja avoimuudeltaan puutteellista.621

617

Oulun yliopiston johtosääntö 31.5.2013; Markku Mäkivuotin haastattelu 22.8.2013.

618

Lauri Lajusen haastattelu 18.9.2013.

619

Oulun yliopiston johtosääntö 31.5.2013; Ville Koivuniemi, ”Tiedekuntahallitusten tulo sai sinetin”.
Ylkkäri 6/2013.
620
Oulun yliopiston työhyvinvointikysely 2013, 47–50, 61; ”Hyvinvointikyselyyn vastasi jo lähes
puolet yliopistolaisista”. Hermes 18/2013.
621
Ville Koivuniemi, ”Avoimuus, avoimuus, avoimuus”. Ylkkäri 9/2012; Ville Koivuniemi, ”Kuka
pelastaisi Oulun yliopiston viestintäongelman?”. pk. Ylkkäri 6/2013.
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***
Oulun

yliopisto

muuttui

uuden

yliopistolain

myötä

valtion

tilivirastosta

julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Vaikka autonomisempaa asemaa oli muun maan tapaan
Oulussakin toivottu jo pitkään, tuli muutos lopulta niin vauhdilla, ettei siihen osattu
kaikilta osin varautua. Uuden olomuodon valmistelussa nähty kiire ja muut yhtäaikaisesti
yliopistolaitokseen kohdistuneet valtakunnalliset toimet, vaikuttivat myöhemmin
negatiivisesti yliopistoreformin menestykselliseen sisäänajoon.
Uuden

yliopistolain

mahdollistamat

vertikaaliset

valtasuhteet

nousivat

yhä

näkyvämmäksi piirteeksi Oulun yliopiston hallinnossa. Kollegiaalinen päätöksenteko sai
väistyä

yksilöjohtajuuden

ja

tehostetun

hallitustyöskentelyn

tieltä.

Yliopiston

lisääntyneen autonomian mukanaan tuoma valta asettui siten aikaisempaa pienemmän
ryhmän käsiin. Uutena hallintoelimenä syntynyt yliopistokollegio haki vielä paikkaansa,
eikä siitä ollut paikkaamaan yliopistoyhteisön kokemaa kollegiaalisen päätöksenteon
puutetta.
Vaikka hallintoelinten uusi roolitus oli taloudellisen ja toiminnallisen tehokkuuden
parantamista tavoitelleen yliopistouudistuksen yksi etukäteen tiedostettu pyrkimys, oli
muutosten mukanaan tuoma päätöksentekojärjestelmän muutos monessa suhteessa
oululaiselle

yliopistoyhteisölle

pettymys.

Yhdessä

työnantaja-yliopiston

henkilöstötoimien sekä puutteelliseksi koetun vuoropuhelun kanssa se lisäsi henkilöstön
ja opiskelijoiden ennakkoluuloja yliopiston johtoa kohtaan.
Vaikka yliopiston johdon kritisointi oli tuttua myös aikaisemmilta vuosikymmeniltä, oli
yliopistoyhteisön luottamus johdon suuntaan monessa mielessä poikkeuksellisen kovalla
koetuksella. Institutionaalisen ulottuvuuden sijaan yliopistolaitoksen häiriötöntä
toimintaa piti pystyssä tieteenalaulottuvuus, joka pehmensi vertikaalisten valtasuhteiden
muutosten nostattamaa tyytymättömyyttä. Kun otetaan tarkasteluun koko tässä työssä
läpikäyty aikaperspektiivi, voidaan uusin yliopistolaki mieltää luontevaksi osaksi sitä
yliopistolaitoksen ja sen hallinnon muutosprosessia, joka oli käynnissä jo tämän työn
ensiriveiltä. Vaikka viime vuosikymmenien kehitys on edennyt Oulun yliopistossa –
viimeistä reformia lukuun ottamatta – varsin rauhallisesti ja pienin askelin, ovat nämä
askeleet kuljettaneet yliopistoa juuri tähän hetkeen. Oulun yliopistosta on tullut
toimitavoiltaan monessa suhteessa kuin yksityinen yritys.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä pro gradu – tutkielmassa olen selvittänyt kuinka Oulun yliopiston hallinnon
kehitys

kietoutuu

osaksi

Tutkimuskysymyksiäni

ovat

valtakunnallisen
tässä

korkeakoulupolitiikan

yhteydessä

olleet:

miten

historiaa.
kansallisen

korkeakoulupolitiikan linjanvedot ovat muuttuneet 1980-luvun lopulta nykypäivään ja
mistä tämä on johtunut? Kuinka yliopistoyhteisön eri osapuolet ovat kehitykseen
suhtautuneet, onko osapuolten välillä ollut näkökulmaeroja ja mistä ne ovat johtuneet?
Kuinka tapahtuneet muutokset ovat näkyneet Oulun yliopistossa, sen hallinnossa ja
akateemisen yhteisön näkemyksissä?
Suomalainen yliopistolaitos on erottamaton osa kansallista politiikkaa ja yhteiskuntaa. Se
on myös osa kansainvälistä politiikkaa, globaaleita markkinoita ja niiden taustalla olevia
ideologioita. Seuratessa viime vuosikymmenten kotimaisen politiikan ja tässä tapauksessa
etenkin korkeakoulupolitiikan linjauksia, on kovin hankala löytää tahoa, joka suoraan
puhuisi yliopistojen kehittämisestä uusliberalistisin opein. Poliitikot, ministeriöt ja
yliopistojen johto yksimielisesti korostavat, että yliopisto ei ole liikeyritys, eikä siitä pidä
myöskään sellaista tehdä. Tästä huolimatta juuri tähän suuntaan korkeakoulupolitiikan
viime vuosikymmenten kehitys on kansallista korkeakoululaitosta kuljettanut. 1980luvun lopulle asti valtiovallan suojeluksessa eläneen suomalaisen yliopiston on täytynyt
muiden julkisten organisaatioiden tapaan sopeutua kansainvälisen markkinatalouden
mukanaan

tuomiin

julkisjohtamiseen,

ohjauksellisiin
managerialismiin,

ja

hallinnollisiin

oppeihin,

tulosvastuuseen

sekä

kuten

uuteen

arviointi-

ja

seurantajärjestelmien käyttöönottoon. Muutosten tavoitteena on ollut yliopistojen
yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen, toiminnan tehostaminen
sekä kansainvälisillä markkinoilla menestyminen.
Tämä pitkä ja prosessinomainen kehitys kulminoitui vuonna 2009 säädettyyn uuteen
yliopistolakiin, jonka myötä yliopistot muuttuivat valtion tilivirastoista itsenäisiksi
oikeushenkilöiksi. Samalla yliopistoista tuli työnantajia ja henkilöstön virkasuhteet
muuttuivat työsuhteiksi. Yliopistojen hallintoa tehostettiin siirtymällä yhä selvemmin
linjaorganisaatioon, jossa kollegiaalisten hallintoelinten ensisijainen tehtävä oli
strateginen päätöksenteko. Operatiivisen toiminnan velvoitteet siirrettiin aikaisempaa
selkeämmin yksilöjohtajien vastuulle. Käytännössä muutos lisäsi yksilöjohtajien valtaa,
rajasi kollegiaalisen päätöksenteon aikaisempaa ahtaammalle ja kasvatti yliopiston
ulkopuolisten

jäsenten

roolia

yliopiston

korkeimmassa

päätöksentekoelimessä
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hallituksessa. Huolimatta siitä, että muutos oli monessa suhteessa radikaali, ovat tässä
työssä esille nostetut vuoden 1986 korkeakoululaitoksen kehittämislaki sekä vuosien
1997 ja 2004 yliopistolait osaltaan pohjustaneet tuoreinta lakireformia. Ne loivat
uusimmalle yliopistolaille sen tarvitseman perustan ja mukauttivat akateemisen yhteisön
vallitsevaan kehitystrendiin.
Vaikka puoluepoliittisesti katsottuna edellä mainittu kehitys sopi parhaiten oikeiston
äänenpainoihin,

ovat

kansallisen

korkeakoululaitoksen

viime

vuosikymmenten

suuntaviivoja määritelleet henkilöt läpi puoluekentän. Tutkimukseni perusteella näyttää
siltä, että korkeakoululaitoksen kehittämisestä on vallinnut varsin laaja poliittinen
konsensus. Tämä tulee selkeästi esille tarkasteltaessa valtioneuvoston ja sen
asiantuntijaelinten tuottamia ohjelmia, asiakirjoja ja raportteja. Hallituspuolueista
riippumatta yliopistolaitoksen kehityskulussa on nähtävissä selkeää jatkuvuutta. Toisaalta
korkeakoulupolitiikka on ollut tutkimukseni rajauksen puitteissa vain harvoin poliittisen
valokeilan keskiössä, mikä yhdessä toimikentän haastavuuden kanssa näyttää jättäneen
yliopistopolitiikan usein puolueiden koulutusasiantuntijoiden harteille.
Eduskunta on Suomessa lakisääteisesti ylintä korkeakoulupoliittista valtaa käyttävä elin.
Viime vuosikymmeninä nähdyn kehityksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei
eduskunnan vaikutusvalta korkeakoulupolitiikan kentällä tapahtuvaan muutosprosessiin
ole ollut niinkään yksinkertainen. Suomalaisen yliopistolaitoksen kehitykseen ovat
vuosien mittaan vaikuttaneet yhä voimistuvasti kansainvälinen politiikka ja etenkin
eurooppalainen koulutuspoliittinen integraatio, ylikansalliset toimijat kuten OECD,
elinkeinoelämän toiveet ja tarpeet sekä ministeriöiden tahtotila uudistussuunnitelmien
toteuttamiseen.
Opetusministeriö (opetus- ja kulttuuriministeriö) on taho, joka ohjaa yliopistolaitoksen
arkea ja kehitystä. Sen luoma rahoitusmalli asettaa korkeakoululaitokselle raamit, joiden
sisällä yliopistot toteuttavat kasvanutta itsevaltaansa. Tässä tutkimuksessa esille
nostettujen opetusministeriön julkaisujen, kannanottojen ja käytännön toimien
perusteella voidaan kiistatta todeta, että sen linjaukset ovat vaikuttaneet suomalaisen
korkeakoulujärjestelmän nykytilaan. Opetusministeriön voimakas rooli on kirvoittanut
yliopistoyhteisöstä ajoittain kriittisiä kannanottoja etenkin asioiden kiireelliseen
valmisteluun sekä puutteelliseen avoimuuteen ja vuoropuheluun liittyen. On kuitenkin
syytä huomauttaa, että opetusministeriön toiminnalle omat raaminsa on asettanut
valtiovarainministeriö, joka huolehtii valtion talouspolitiikasta ja seuraa siten tarkasti
yliopistojen toimintaan osoitettujen verovarojen käyttöä.
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Tutkimukseni

perusteella

suomalaisen

yliopistoyhteisön

suhtautuminen

viime

vuosikymmeninä nähtyyn korkeakoululaitoksen kehitykseen on ollut poleemista.
Kauttaaltaan

positiivisimmin

korkeakoululaitoksen

kehitykseen

on

suhtautunut

yliopistojen hallintohenkilökunta. Myönteistä asennetta selittänee heidän lähtökohtainen
roolinsa hallinnon tekijöinä ja osana byrokratiaa. Kansallisessa korkeakoulupolitiikassa
tapahtunut kehitys palveli pitkälti heidän asemansa vahvistumista.
Suomen

yliopistojen

rehtorien

neuvoston

kannanotot

valtakunnallisen

korkeakoulupolitiikan kehitykseen olivat 1980-luvulta lähtien pääosin myönteisiä.
Esimerkiksi tulosohjaukseen siirtyminen ja arviointimenetelmien käyttöönotto eivät
aiheuttaneet rehtoreiden neuvostossa suurta vastarintaa, vaan ne koettiin pääosin
yliopistolaitoksen etuja palvelevina. Sen sijaan neuvosto nosti useaan otteeseen esille
opetusministeriön liian yksityiskohtaisen ohjauksen.
Vuosituhannen

vaihteen

jälkeen

rehtorien

neuvosto

lähti

vaatimaan

entistä

voimakkaammin yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen autonomian parantamista.
Nämä toimet käynnistivät osaltaan uuden yliopistolain valmisteluprosessin. Rehtorit
ovat olleet sitoutuneita yliopistoreformin tavoitteisiin. On kuitenkin huomattava, että
useasti rehtoreiden kannanotot yliopistopolitiikkaan ilmenivät suoremmin yksittäisten
rehtoreiden puheissa ja kannanotoissa, joissa he tilanteesta riippuen joko arvostelivat tai
kehuivat tapahtuvaa korkeakoulupolitiikan ja yliopistohallinnon kehitystä. Rehtoreista
puhuttaessa on myös syytä mainita, että vaikka tulostavoitteet, toiminnan tehostaminen
sekä muut taloudelliset ja hallinnolliset uudistukset koskivat koko akateemista yhteisöä,
olivat rehtorit vastuussa reformien onnistuneessa läpiviennissä. Tämä asema vaikutti
epäilemättä myös heidän kannanottojensa sisältöön.
Professoreiden

sekä

muun

opetus-

ja

tutkimushenkilökunnan

suhtautuminen

yliopistolaitoksen ja hallinnon uudistamiseen oli selvästi hallintohenkilökuntaa ja
rehtoreita ristiriitaisempaa. Yliopiston eri ammatti- ja eturyhmien julkaisuista ja
kannanotoista on 1980-luvulta asti välittynyt epäluuloinen ja usein myös kriittinen
suhtautuminen yliopistolaitoksen kehityssuuntaan. Koska kollegiaalisen päätösvallan
kutistuminen ja yksilöjohtajuuden korostuminen koettiin yleensä yliopiston perinteille
vieraana, oli se kritiikin kestoaihe. Ajoittaisista puheista huolimatta, yliopistoyhteisö ei
saanut järjestettyä yhteistä vastarintaa haitalliseksi kokemalleen kehitykselle. Tosin uuden
yliopistolain ympärillä käydyn debatin aikana tämä oli lähellä. Kokonaisuudessaan
yliopiston

opetus-

ja

tutkimushenkilökunnan

suhtautumista

vallinneeseen

korkeakoululaitoksen kehityssuuntaan voi luonnehtia epäileväksi. Monia asioita
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kritisoitiin etukäteen, mutta varsinaisen reformin jälkeen kannanotot laimenivat tai
loppuivat kokonaan.
Henkilöstöyhdistysten linjat eivät myöskään olleet aina suorassa ja näkemykset
tapahtuvien uudistusten suhteen olivat toisistaan poikkeavia. Tämän voi tutkimuksessani
esitetyn perusteella tulkita johtuneen osapuolten lähtökohtaisesti erilaisista asemista
yliopiston sisäisessä hierarkiassa, etujärjestöjen erilaisista tavoitteista, ammattijärjestöjen
heikosta asemasta vahvan keskushallinnon edessä, kiinnostuksen puutteesta hallintoa ja
kansallisen korkeakoulupolitiikan suuria linjoja kohtaan, vaikuttamismahdollisuuksien
rajallisuudesta sekä varsin heterogeenisestä yliopistohenkilöstöstä, jonka arvot ja
tavoitteet eivät aina kohdanneet edes oman ammattikuntansa sisällä. Edellä mainitut syyt
selittävät osaltaan sitä tosiasiaa, että vaikka yliopiston opetus- ja tutkimustyötä tekevä
henkilökunta suhtautui suojelevasti aikaisempina vuosikymmeninä muodostuneita
sisäisiä rakenteita kohtaan ja se koki yliopiston ulkopuolella tapahtuvan kehityksen
itselleen haitalliseksi, oli sen varsinainen toiminta ongelmalliseksi nähdyn kehityksen
pysäyttämiseksi vaatimatonta.
Tutkimukseni perusteella
osapuolista

kriittisimmin

Suomen ylioppilaskuntien liitto suhtautui
1980-luvun

lopulla

yliopistoihin

yliopiston
saapuneisiin

markkinaohjautuvuuden piirteisiin. Rooli ei kuitenkaan ollut pysyvä. Tarkasteltaessa
tässä työssä esille tuotuja SYL:n kannanottoja kansallisen korkeakoulupolitiikan
kehitykseen 1980-luvulta 2010-luvulle, voidaan niiden sisällöllisen muutoksen katsoa
olleen varsin merkittävä. Ylioppilaskuntien liitto oli vielä 80-luvulla eturintamassa
vastustamassa tehokkuuden ja tuloksellisuuden ideologioiden tuomista suomalaiseen
yliopistolaitokseen, mutta 2010-luvulla tehokkuus ja tuloksellisuus olivat muuttuneet
opiskelijoille itsestään selviksi yliopiston toimintaideologioiksi. Suhteutettuna SYL:n
tapahtumarikkaaseen historiaan, oli liiton suhtautuminen yliopistoreformiin jopa
yllättävän korrekti.
Suomalaiset yliopistot ovat osa ylikansallista prosessia, jossa kaikki samaan
talousalueeseen kuuluvat instituutiot joutuvat jossain määrin muuttumaan liikeyrityksiksi.
Globaali kilpailukyky on saavutettava ottamalla käyttöön elinkeinoelämän ihannoimat
tehokkuuden ja tuottavuuden arvot sekä niiden edellyttämät työkalut erilaisine
johtamisjärjestelmineen, mittareineen ja arviointeineen. Vaikka yliopistot ovat omanneet
muihin julkisiin instituutioihin nähden poikkeuksellisen paljon autonomiaa, ovat myös
ne joutuneet sopeuttamaan toimintansa valtionhallinnon uuteen julkisjohtamisen
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ihanteeseen. Tähän kontekstiin on sijoittunut Oulun yliopiston viime vuosikymmenten
hallinnollinen kehitys.
Tämän tutkimuksen rajauksen alkajaisiksi Oulun yliopistoon oli saatu pitkällisten
kamppailujen päätteeksi uusi hallintomalli. Professoreiden yksivalta oli vaihtunut
kolmikantaan perustuvaan kiintiöjärjestelmään. Vaikka professorit säilyttivät johtavan
asemansa, nousivat muu opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä opiskelijat heidän
rinnalleen yliopiston hallintoelimiin. Varsin pian tämän jälkeen Oulun yliopistossa
käynnistettiin muun maan tapaan markkinaohjautuvuuden asteittainen sisäänajo,
päätösvallan keskittäminen sekä uusien johtamisoppien käyttöönotto. Kehityskulku eteni
vaiheittain,

saavuttaen

huippunsa

uuden

yliopistolain

myötä.

Kollegiaalinen

päätöksenteko sai tehdä myös Oulussa tilaa managerialistisille ihanteille ja tehokkuuden
vaatimuksille.
Tutkimukseni perusteella Oulun yliopiston johto on muun maan tapaan suhtautunut
tapahtuneisiin uudistukseen myönteisimmin. Ajoittaisesta kritiikistä huolimatta, johto on
kokenut tapahtuneen hallintojärjestelmän uudistamisen hyvänä asiana. Heidän
ajattelunsa näkyy myös yliopiston johtosäännössä, jossa on tietoisesti korostettu
yliopistoreformin henkeä. Myös muiden yliopistoyhteisön osapuolten suhtautuminen
yliopistolaitoksen
valtakunnantasolla

ja

yliopistohallinnon

esitettyjä

näkemyksiä.

kehitykseen
Professorit

on
sekä

noudatellut
muu

vahvasti

opetus-

ja

tutkimushenkilökunta on suhtautunut varsin kriittisesti viime vuosikymmeninä nähtyyn
kehitykseen ja etenkin viimeisimmän yliopistolain yhteydessä tapahtuneisiin muutoksiin.
Varsinainen vastarinta on kuitenkin ollut ponnetonta. Niin ikään opiskelijoiden kohdalla
voidaan havaita valtakunnantasolla nähty kehitys. Vielä 1980-luvulla nähty kärkevä
kritiikki elinkeinoelämän palvelemista, tulosohjausta sekä managerialismia kohtaan
vaihtui 2000-luvulle tultaessa huomattavasti varovaisemmaksi ja monessa suhteessa
kehitysmyönteisemmäksi näkemykseksi.
Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että Oulun yliopiston hallinnon kehitys ei ole
näyttäytynyt samanlaisena sen eri osapuolille. Erilaisia näkökulmia selittävät osaltaan
erilaisista lähtökohdista rakentuva ajattelu ja toiminta. Vaikka sekä valtionjohdon,
tiedeyhteisön että yliopiston johdon tavoite on epäilemättä ollut luoda Suomeen paras
mahdollinen yliopistolaitos, näyttäytyvät eri osapuolten tavoitteet varsin erilaisena
toimintana ja kannanottoina. Nämä toisistaan poikkeavat lähtökohdat ilmenevät ajoittain
rikkinäisenä vuoropuheluna niin valtion, yliopiston johdon kuin akateemisen yhteisön
välillä. Vuoropuhelun katkonaisuus eri osapuolten välillä on sidottavissa myös
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aikaisemmin mainitsemaani yliopiston uusliberalistiseen kehittämiseen. Suomalaisen
yliopiston toimintaa on viety yhä vahvemmin kohti kansainvälisen markkinatalouden
pelisääntöjä. Tästä huolimatta kotimaisen korkeakoulupolitiikan kentältä on vaikea löytää
tahoa, joka yksiselitteisesti kannattaisi tätä kehityssuuntaa. Tutkimukseni perusteella
tämä on osaltaan yksi nyky-yliopiston epäluulojen synnyttäjä. Kaikilla tahoilla on etenkin
juhlapuheissa varsin samanlainen ja kaunis visio suomalaisen yliopiston tulevaisuudesta,
mutta käytännössä nämä visiot eivät ole eivät ole vastanneet tapahtunutta kehitystä.
Tällöin ei ole juuri väliä kenen näkemys on oikea, vaan asia jo sellaisenaan heikentää
tiedeyhteisön sisäistä luottamusta. Seuratessa suomalaisen yliopistolaitoksen kehitystä
1980-luvulta tähän hetkeen, voidaan kotimaisen yliopiston elävän monessa suhteessa
keskellä luottamuspulaa.
Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että kansallinen korkeakoulupolitiikka on
erittäin monimuotoinen ja ristiriitainen kokonaisuus. Se on täynnä erilaisia näkökulmia ja
risteäviä etuja. Tutkimukseni ei tue näkemystä, jonka mukaan suomalaisen
korkeakoulupolitiikan kentältä voitaisiin löytää tietty taho, jolle kunnia tai kritiikki
tapahtuneesta kehityksestä voitaisiin yksin osoittaa. Asiasta voidaan tässä yhteydessä
nostaa esille muutama esimerkki. Vaikka normatiivinen kehitys on suuntautunut
yliopiston instituutioulottuvuudessa ylhäältä alaspäin, ovat myös yliopistot ja etenkin
rehtorit olleet mukana vauhdittamassa tapahtunutta kehitystä. Vaikka ministeriötä ja
virkamiehiä on syytetty asioiden epäläpinäkyvästä valmistelusta ja yliopistoille vieraiden
aatteiden ja toimitapojen työntämisestä yliopistoihin, on yliopistoyhteisön eri etu- ja
ammattiryhmillä ollut tässä työssä läpikäydyn vajaan kolmen vuosikymmenen aikana
lukuisia mahdollisuuksia ottaa kovempi kanta valmisteilla olleisiin asioihin ja jo tehtyihin
päätöksiin. Niin ikään korkeakoulupolitiikan nykytilan samaistaminen puhtaasti
oikeistolaiseen politiikkaan on harhaanjohtavaa, sillä suomalaisen koulutuspolitiikan
saralla näyttää tämän tutkimuksen perusteella vallinneen varsin laaja konsensus.
Vaihtelevista rooleista huolimatta suomalaisen korkeakoululaitoksen kehittämisessä ovat
olleet mukana kaikki tiedeyhteisön osapuolet.
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