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JOHDANTO 

 

 

Vuosittain korkeakouluihin Suomessa hakeutuu tuhansia nuoria, osa suoraan lukiosta ja toi-

set välivuosien tai muiden lähtökohtien seurauksesta. Syyt korkeakoulutukseen hakeutumi-

sesta ovat moninaiset. Korkeakouluopiskelu voidaan yliopistossa mieltää kiinnostavana 

mahdollisuutena, koska sieltä löytää itseä kiinnostavan alan ja sen parissa näkee itsensä toi-

mivan tulevaisuudessa. Mielekkyys alaa kohtaan tai tulevaa ammatillista identiteettiä koh-

taan voi olla hyvinkin tarkkaan muotoutunut jo ennen hakua. Henkilökohtaiset, yhteiskun-

nalliset tai perhetaustasta syntyneet syyt saattavat vaikuttaa siihen minkälaiseen yliopisto-

koulutukseen hakeudutaan. 

 

Suomessa korkeakoulun kehitys on tapahtunut yhteiskunnallisten tarpeiden seurauksesta. 

Sotien jälkeen Suomessa on haluttu nostattaa kansakunnan koulutustasoa ja tarpeena on 

nähty saada kansalaisista yhä koulutetumpia. Korkeakoulutus on vähitellen levinnyt maa-

kuntiin Etelä-Suomesta 1960-luvulta alkaen, kun haluttiin varmistaa maakuntien työvoiman 

koulutustaso. Korkeakoulupolitiikan merkityksenä oli viedä koulutusta tasa-arvoisen yhteis-

kunnan nimissä kansalaisten saataville.  

 

Yhtenä tarkastelukulmanani ovat yliopisto-opiskelijoiden profiilit. Tuon esille tehdyn tutki-

muksen pohjalta ketkä hakevat ja pääsevät opiskelemaan yliopistoihin. Miten 60-luvulta läh-

tenyt korkeakoulujen kehitys on vaikuttanut opiskelijoiden liikkeisiin ja hakukohteisiin? 

Pääsevätkö yliopistoon kaikki hakevat vai onko suomalaisten yliopistojen opiskelijakanta 

suuntautunut tiettyihin profiileihin? Periaatehan on, että opiskelijat voivat rekrytoitua mihin 

tahansa yliopistoon, oli se sitten lähimaakunnassa tai toisella puolella maata (Ahola, 1995, 

89). Koulutuksen pariin hakevien taustat on hyvä selvittää, koska ymmärrys siitä ketkä ha-

kevat opiskelemaan jotain tiettyä alaa kuvastaa mahdollisuusien rakennetta. On tärkeää tun-

nustaa, että korkeakoulutus valikoi ja suodattaa opiskelijansa, koska sen pariin eivät pääse 

kaikki halukkaat.  

 

Tulevaisuudessa yliopistoja pyrkimyksenä on keskittää yhä suuremmille kampusalueille yli-

opistokoulutuksia. Pieniä, maakunnissa sijaitsevia, kampuksia on jo lakkautettu tai siirretty 
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isompien kokonaisuuksien yhteyteen. Oulun yliopistossa esimerkiksi Kajaanin opettajan-

koulutusyksikkö siirrettiin osaksi pääkampusta vuonna 2013. Näin ollen Kainuun maakun-

nasta vietiin yliopisto-koulutusta tarjoava yksikkö ja lähimmät yliopistot ovat alueen haki-

joille nyt Oulussa ja Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampusalue. On huomattava, että laa-

jamittainen yliopistokampuksien siirtäminen tai lakkauttaminen saattaa vaikuttaa myös ha-

kijoiden virtauksiin, jos heidän kotipaikkakuntien läheltä viedään heitä kiinnostavia koulu-

tuskohteita pois.  

 

Tarkastelen korkeakoulupolitiikan vaikutusta yliopistojen laajenemiseen ja alueelliseen 

muotoutumiseen. Nostan korkeakoulupolitiikan muutoksista seuranneita vaikutuksia opis-

kelijavirtoihin ja valintoihin, koska poliittiset päätökset ohjaavat koulutusvalintoja tekeviä 

opiskelijoita. Valintojen syyt ovat moninaisia ja kunkin hakijan itsensä määrittämiä. Koulu-

tusvalikoinnilla on Suomessa ollut pitkät perinteet ja työssäni esittelen tekijöitä, jotka yli-

opistojen korkeakoulupolitiikassa tuovat näitä piirteitä sekä valintaprosessia hakijoiden nä-

kökulmasta esiin. Työssä on siis kaksi puolta. Ensin käsittelen koulutuspoliittista kehitystä 

1960-luvulta tähän päivään, jonka jälkeen sidon kehyksen yliopisto-opiskelijoiden koulutus-

valintoihin.  

 

Tutkielma on kasvatustieteiden kandidaatintyö ja se on viitekehykseltään teoreettinen.  Tuon 

tässä kirjallisuuskatsauksessa esille koulutuspoliittisten päätösten vaikutuksia korkeakoulu-

laitokseen ja hakijoiden valintoihin. Olen tietoisesti jättänyt pois ammattikorkeakoulun pe-

rustamisen ja sen vaikutuksen opiskelijavirtoihin työstäni. Tarkastelu sijoittuu täten yliopis-

tokenttään.  
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1. KORKEAKOULUTUKSEN LAAJENEMINEN YHTEIS-

KUNNALLISENA KYSYMYKSENÄ 

 

 

Jotta pystytään ymmärtämään korkeakoulutuksen laajenemisen kenttää, on tarkastelunäkö-

kulma asetettava koulutuksen lähtökohtien kautta. Ymmärtäminen lähtee liikkeelle, niin po-

liittiselta tasolta kuin yksilöä seulovien muotojen kautta. Koulutusta koskeva kehitys liittyy 

aina aikalaiseen arvo- ja poliittiseen keskusteluun. Suomessa korkeakoulut ovat perinteisesti 

kouluttaneet korkeimman eliitin ja oppineimman väestön (Nevala & Rinne, 2012, 227), jo-

hon ovat sisältyneet myös opettajaprofession kouluttaminen. Koulutus on tuotettu julkisena 

hyödykkeenä. Se on ilmaista ja laajasti kansalaisten saatavilla.  

 

Koulutuksella on kasvatustieteen peruskäsitteenä merkityksellinen tehtävä yksilöiden saat-

tamisessa yhteiskunnan toiminnan piiriin. Sosialisaatiotehtävä liittyy yksilöiden ohjaami-

seen koulutuksen kentällä, jolloin heitä osallistetaan ”erilaisiin sosiaalisiin asemiin ja tehtä-

viin”. (Siljander, 2014, 54.) Koulutuksen järjestäminen sisältää yhteyksiä Stiglitz:n (1975) 

analyysiin koulutuksen seulovasta toiminnasta. Vaikka analyysi perustuu selkeästi anglo-

amerikkalaiseen kontekstiin, löytyy siitä yhteyksiä suomalaiseen koulutusjärjestelmään.  Sti-

glitz (1975) lähtee analyysissaan liikkeelle seulonnan yksilöllisistä tuotoista siirtyen yhtei-

söllisiin tuottoihin (social return). Seulonta lisää tuottavuutta, mutta lisää epätasa-arvoa. Hä-

nen näkemys on, että kouluttautumisen määrä määrittää yksilön palkkatason; ja se miten 

nopeasti yksilö kykenee suoriutumaan koulutuksesta, kertoo hänen kyvyistään. (Stiglitz, 

1975.) Toisin sanoen Stiglitz:n oletuksen mukaan se, mitä enemmän kouluttautuu, sitä suu-

remmat tulot yksilöillä on. Samalla ylemmille kouluasteille etenevät ne oppijat, jotka ovat 

lähtökohdiltaan kyvykkäämpiä kuin toiset, minkä seurauksesta heillä on myös mahdollisuus 

päästä korkeamman koulutuksen piiriin.  

 

Koulutus antaa yksilöstä merkittäviä tietoja, jotka vaikuttavat hänen yhteiskuntaan sijoittu-

miseen. Koulutuksen piiriin hakeudutaan, jotta saadaan joitain ammatilliseen toimintaan liit-

tyviä taitoja ja osaamista, eli kvalifikaatioita (Siljander, 2014, 54). Stiglitz:n (1975) analyy-

sissa koulutusinstituutiot seulovat yksilöä kouluttautumisen aikana saadun tiedon ja suori-

tuksien perusteella. Yksilöt arvioivat ja tekevät itseen kohdistuvia koulutusvalintoja myös 
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vain oman käsityksensä perusteella. (Stiglitz, 1975.) Yksilöstä kerätty koulutustieto on sekä 

koulujen tuottamaa, että yksilön itsensä luomia käsityksiä omista suorituksistaan ja taidois-

taan. Kerääntynyt informaatio määrittää yksilön sijoittumista työelämän kentälle sekä suun-

taa häneen tulevaisuudessa kohdistuvaa seulontaa (Stiglitz, 1975). Kvalifikaatiot ohjaavat 

siten yksilön omaa suuntautumista, että yhteisön hänen suhteen tekemää määrittelyä ja si-

joittamista. 

 

Koulutuksen ja myös korkeakoulutuksen tarjoamiseen liitetään oikeudenmukaisuuden ja 

tasa-arvon käsitteitä. Kenen oikeus on saada koulutusta? Miten koulutus saavuttaa yhteisön 

jäsenet? Näitä kysymyksiä saatetaan kysyä, kun mietitään koulutuksen järjestämistä. Itse 

käsitteiden määrittelylle ei ole yksinkertaista menetelmää, koska niihin sisältyy historiallis-

kulttuurinen ulottuvuus (Ahonen, 2003, 13). Käsitteet muuttavat muotoaan aikalaisen kon-

tekstin ja teoreettisen keskustelun perusteella, jolloin niiden merkitykset voivat muuttua ym-

märryksen perusteella. Kielellisten ilmausten, kuten tässä tasa-arvon tai oikeudenmukaisuu-

den, merkitys perustuu kielessä ilmaistuihin sääntöihin ja sopimuksiin eli semantiikkaan 

(Niiniluoto, 1999, 116). Jotta termistöä voidaan ymmärtää tarkemmin, on sitä tarkasteltava 

historiallisen kontekstinsa kautta.  

 

1.1 Tasa-arvoinen korkeakoulutuspolitiikka lähtökohtana 

 

Suomessa yliopistokoulutus oli vielä 1950-luvulla keskittynyt merkittäviltä osin Helsinkiin, 

vaikka yliopistolaitoksia sijaitsi myös Turussa ja Jyväskylässä. Uudellamaalla opiskeli vielä 

1960-luvulla yli kaksi kolmasosaa kaikista opiskelijoista, kun vuoteen 2007 mennessä luku 

oli lähes puolittunut 36 prosenttiin (Nevala, 1999, 114; Nori, 2011, 96). Korkeakoulutuksen 

painopiste on laajentunut sodan jälkeisinä vuosikymmeninä Etelä- ja Lounas-Suomesta ym-

päri maan. 

 

Korkeakoulutuksen kasvu liittyi niin yhteiskunnalliseen muutokseen kuin väestön haluihin 

saada korkeampaa koulutusta. Kouluttautumisen uskottiin ratkaisevan yhteiskunnallisia on-

gelmia, kuten sosiaalisista lähtökohdista johtuneen eriarvoisuuden (Jalava, 2013, 81). Valti-

olliset intressit ohjasivat 1960-luvulla poliittista päätöksentekoa, kun tarpeena oli kasvattaa 
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yliopistokoulutuksen tarjoamista siten, että kohtuullinen alueellinen saavutettavuus mahdol-

listuisi kansalaisilla ympäri Suomen. Keskeisiä opinaloja lisättiin ympäri maan. (Ahola, 

1995, 152-153.) Uusista yliopistoista ensimmäisenä laitoksena perustettiin Oulun yliopisto 

vuonna 1958, minkä jälkeen yliopistoja on perustettu lähes jokaiseen maakuntaan.  

 

Suomessa tarvittiin korkeakouluja vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin, koska maan yhteis-

kuntarakenne oli muuttunut selvästi sotien jälkeen. Suomesta oli tulossa palveluyhteiskunta, 

joka tarvitsi erilaista osaamista kuin maatalousvoittoisena aikana. Nevalan (1999) mukaan 

koulutus nähtiin sotien jälkeen parantavan yhteiskunnan kehitystä. Samalla sen nähtiin ke-

hittävän perifeeristen reuna-alueiden kasvua, kun niihin perustettiin korkeakouluja. Toi-

saalta korkeakoulutuksen lisäämisellä saatiin kasvavalle julkiselle sektorille koulutettua työ-

voimaa ympäri maan. (Nevala, 1999, 225-226.) Korkeakoulutus nähtiin yhteiskunnallisena 

tarpeena, johon siis kannatti investoida sen tarjotessa kehityksen avaimia.  

 

Poliittisien vaikutuksien lisäksi koulutususko on näkynyt myös maakunnissa. Numminen  

(1987, 83) kuvaa kuinka korkeakouluista ja tiedekuntien määristä on kamppailtu aikakau-

della maakuntien kesken, kun on uskottu yliopiston merkityksen olevan alueelle suuri kehi-

tystekijä. Korkeakoulun saaminen on edustanut maakunnan kehitystä ja voimavarojen saa-

mista usealle kentälle. Sen on uskottu lisäävän työvoiman määriä alueella, lisäävän alueen 

nuorien koulutus-haluja sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden saantia. (Numminen, 

1987, 83.) Poliittisesti koulutuksen nähtiin tuovan tarvittua kasvua ja kehitystä.  

 

Korkeakoulutuksen poliittisella kasvattamisella pyrittiin vastaamaan myös suurten ikäluok-

kien kouluttamiseen ja hyvinvointivaltion kehittämiseen liittyneisiin tarpeisiin (Nevala & 

Rinne, 2012, 209). Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ajatus perustui väestön yhtäläisiin 

mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnan jäseninä. Ideologiana se oli myös harvinaislaatuinen 

kansainvälisestikin (Kivinen & Rinne, 1995, 121), koska rakentamisessa pyrittiin yhteiskun-

nan jäsenten tasa-arvoon. Juuri tasa-arvoinen yhteiskunta oli poliittisesti sodan jälkeisenä 

aikakautena merkittävä lähtökohta koulutuksen ekspansiossa, koska sillä haluttiin vähentää 

sosiaalisen aseman vaikutusta opiskelijoiden koulutuspoluilla (Nori, 2011, 225). Tasa-arvoi-

nen pyrkimys liittyi myös konsensukseen kansakunnan yhdenvertaisuudesta (Ahonen, 2003, 

10). Kansalaisille tuli taata mahdollisuus saavuttaa korkeakoulutus yhtäläisten etäisyyksien 

ja mahdollisuuksien mukaisesti 
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1.2 Poliittinen murros kohti nykypäivää 

 

Suomen yliopistot kokivat merkittävän muutoksen 1970-luvulla, kun aikalaiset yksityiset 

yliopistot valtiollistettiin. Valtio otti täyden vastuun yliopistotasoisen opetuksen järjestämi-

sestä ja rahoituksesta. Uudistus oli lähes yksimielinen ja se toteutettiin yliopistojen yhteisten 

halujen pohjalta. (Numminen, 1987, 38.) Valtiollistaminen takasi koulutuksen tasaisuuden 

ympäri maan, koska halu oli tasoittaa alueellisia eroja voimavarojen tasaisemmalla jaolla 

(Ahonen, 2003, 200). 

 

1980-luvulle tultaessa Suomeen oli syntynyt jo paljon yliopistokampuksia eri puolille maata. 

Aikakaudella oli mahdollista korkeasti kouluttautua yli 20 paikkakunnalla ja korkeakoulu-

tuksessa näyttäytyi kotiseutumaisuus. Opiskelijarekrytointi suuntautui läänisidonnaisesti ja 

korkeakoulut koettiin yhä enemmän alueen pääomana. (Kivinen, Rinne, & Ahola, 1989, 64-

65.) Kivinen ym. (1989, 67) viittaavat aikalaiseen käsitykseen yliopistojen ekspansiosta ni-

mityksellä ”korkeakoulu joka kaupunkiin”. Korkeakoulutuksen piirissä täydennyskoulutus 

ja avoin yliopisto-opiskelu kasvattivat myös osaansa 80-luvulla. Jopa kolmasosa kaikista 

opiskelijoista opiskeli varsinaisten koulutusohjelmien ulkopuolella. (Kivinen ym., 1989, 

66.) Koulutus tarjosi väylän lisäkouluttautua ja hankkia tietoa, joka palveli joko opiskelijaa 

itseään tai omaa ammatillista tilaansa.  

 

Toisaalta yliopisto alkoi vähitellen näyttäytyä paikkana, jossa arvostettiin opiskelijoiden te-

hokasta ja nopeaa opintotahtia.  Opiskelu näyttäytyi yhä enemmän yksilön arvoa korottavana 

asiana, eikä sitä liitetty niin vahvasti yhteisölliseen hyvään, kuten aiemmin (Ahonen, 2012, 

269). Tulosvastuullisuus siirtyi vähitellen opiskelun järjestämiseen ja näkyi myös opiskeli-

javalinnoissa (Nori, 2011, 214) Tehokkuus ja taloudellisuus siirtyivät vähitellen opiskelun 

osaksi, jolloin vastuu opinnoista siirtyi yhä enemmän opiskelijoiden omalle vastuulle. Tu-

loksellisuus oli hyve, ja opiskelijoiden tuli itsenäisinä olentoina vastata yhteiskunnan tarpee-

seen kasvattaa yhteiskunnallista hyvää. 

 

1990-luvulle tultaessa käynnistyi taas uusi muutoskausi yliopistokentällä, kun yliopistolaitos 

haluttiin sitouttaa vielä enemmän yhteiskunnan elinkeinoelämää ja kilpailukykyä paranta-
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vaksi laitokseksi (Nevala & Rinne, 2012, 228). Vaikka yliopistot toimivat jo aiemmin yh-

teiskunnan kanssa läheisessä yhteistyössä, korostui valtiollinen väliintulo yhä enemmän 90-

luvulla. Yhteiskunnan tilanteesta johtunut muutos ajoi korkeakoulutuksen linjaratkaisut alis-

teiseksi talouspolitiikalle, kun taloudellisen kasvun ja kansainvälistymisen teesit alkoivat 

määrittää kehitystyötä. (Nevala, 1999, 228.) Yliopistot nähtiin korkeakouluna yhä lähemmin 

yhteiskunnan määrittävänä osana, joka edelleen tarjosi väylän kasvulle. Olihan Suomi jo 90-

luvulle tultaessa osa globaalia talouselämää ja siten sen vaikutuksille altis. Kehityksestä seu-

rasi, että yliopistot haluttiin sitoa kehityksen osaksi yhä paremmin.  

 

Ylipäätään 1990-luvulla Suomessa kouluttauduttiin yhä enemmän verrattuna aiempiin vuo-

sikymmeniin. Koulutuksen arvostukset olivat kasvaneet korkeammiksi ja entistä tärkeäm-

mäksi nähtiin hankkia arvostetumpi korkeakoulututkinto. (Kivinen & Rinne, 1995, 119.) 

Toisaalta yliopistolaitos nähtiin vielä ideologisesti tasa-arvon paikkana, joka tulisi olla sa-

mankaltainen riippumatta siitä missä laitos sijaitsi. Tämän seurauksesta yhdenmukaisia sa-

moja aloja sisältäviä yliopistolaitoksia on pystytty perustamaan eri puolille maata. (Kivinen 

& Rinne, 1995, 121.) 

 

Koulutuksen kentällä tapahtunut muutos on vahvasti liitettävissä poliittisen kentän muuttu-

miseen. Ahosen (2012) mukaan taloustieteilijöiden ohjaus koulutuksellisissa kysymyksissä 

on kasvanut johdonmukaisesti 1980-luvun neo-liberalistien heräämisen myötä. Koulutusva-

linnan vapauden tuli lisätä yksilöiden kyvykkyyden esiintuloa sekä kasvattaa koulutuksen 

tasoa. Tasa-arvoinen koulutus ei ollut riittävän kilpailukykyinen yksilön omien mahdolli-

suuksien löytymisen tiellä. (Ahonen, 2012, 269, 271.) 
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2 OPISKELIJAJOUKKO HAKEUTUU KORKEAKOULUI-

HIN 

 

 

Korkeakoulutukseen pääseminen ei ole hakijalle yksinkertainen tie. Opiskelijat tekevät va-

lintoja omien mahdollisuuksiensa perusteella. Kun poliittinen pyrkimys ohjata opiskelijoi-

den korkeakouluvalintoja, ei näy hakijan itsensä elämänpiirissä. Hakijan tekemät valinnat 

tapahtuvat heidän oman ymmärryksensä perusteella, jolloin koulutusvalintoja tekevä yksilö 

hyödyntää vain omaa ymmärrystään ja odotuksiaan (Stiglitz, 1975). Koulutuksen pariin ei-

vät pääse kaikki halukkaat, koska Kivisen ym. (1989, 10) kuvauksen mukaisesti koulutus 

yleisesti ottaen on se yksikkö yhteiskunnassa, joka ”luokittaa, kerrostaa, erottaa ja valikoi”.  

Korkeakoulutus ei ole kaikkien saatavilla ja sen pariin pääseminen voi myös vaatia yksilöltä 

tiettyä taustaa tai reittiä.   

 

Hakijoiden ymmärrys omista kyvyistään ja mahdollisuuksista näkyy koulutusvalintojen seu-

lonnassa. Stiglitz (1975) nostaa vaikutuksista opiskelijoiden kyvykkyyden, joka rajoittaa ha-

kijan pyrkimistä, jos hän ei usko kykyihinsä suoriutua koulutuksesta mahdollisien riskien 

takia. Riskit liittyvät koulutuksesta saataviin hyötyihin, kuten työpaikan saamiseen ja palk-

kaan. Hakija voi jättää hakeutumisensa koulutukseen, jos koulutuksesta saadut yksilölliset 

hyödyt eivät kompensoidu. Näin ollen esimerkiksi koulutuksen hinta voi olla syy jättäytyä 

korkeakoulutuksen ulkopuolelle (Stiglitz, 1975), mikä analyysin amerikkalaisessa konteks-

tissa liittyy vahvasti vanhempien maksukykyisyyteen. Toisaalta kyvykkäät yksilöt, jotka 

muuten jäisivät korkean koulutuksen ulkopuolelle, voivat kiinnostua kouluttautumisesta, 

kun koulutuksesta saatavat hyödyt kasvavat sekä yksilön oma riskinotto vähenee (Stiglitz, 

1975).  

 

Yhteiskunnallinen poliittinen päätöksenteko on vaikeaa, koska lähtökohtaisesti ei nähdä sen 

tuomia vaikutuksia opiskelijatasolla. Jo Kivinen ym. (1989, 80) ilmaisivat, ettei koulutuspo-

litiikka aina kohtaa koulutuksen käyttäjien tarpeita. Virkamiehien tekemät suunnitelmat ei-

vät toteudu, jos opiskelijavirtojen suuntaamisessa on ongelmia. Opiskelemaan hakeutuvat 

eivät osaa hakeutua poliittisesti suunnitetuille aloille, jonka seurauksesta kysyntä voi muo-
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dostaa vaikeuksia (Kivinen ym., 1989, 125.) Yksilö loppupeleissä tekee itsenäisesti valin-

tansa siitä minkälaista koulutusta hän haluaa hankkia. Korkeakoulupolitiikalla itsessään pys-

tytään vain luomaan pohja yksilön valinnoille, muttei tarkasti määritellä yksilön koulutus-

polkua. (Nevala, 1999, 134.) 

 

Yliopistokoulutus nähdään mielekkäänä tienä ja sen pariin hakeutuu vuosittain tuhansia uu-

sia opiskelijoita. Kivisen & Rinteen (1995, 119-120) tutkimuksessa selvisi, että nuorilla on 

halu kouluttautua pidemmälle ja saada sitä kautta arvostetumpi ja korkeampi koulutus. Kou-

lutuksen pariin hakeudutaan siinä uskossa, että se tarjoaisi kaikille halukkaille väylän päästä 

sisään. Yliopistolaitos on yhä useammin jakautunut vain tiettyjen halukkaiden väyläksi saa-

vuttaa korkeakoulutusura. (Kivinen & Rinne, 1995, 119-120.) Vaikka yliopistot pyrkivät 

silloin vastaamaan ikäluokkien koulutushaluihin lisäämällä koulutuspaikkoja, eivät kaikki 

halukkaat päässeet heti sisään. Vähitellen syntyikin koulutussuma kouluun pääsemättömien 

ja vuosittain lisääntyvistä uusista ylioppilaista, kun korkeakoulutukseen siirtyminen hidas-

tui. 

 

2.1 Korkeakouluun pääseminen 

 

Aholan (1995, 78) mukaan ylioppilailla on ollut suhteellisen helppopääsyinen tie yliopistoon 

vielä 1960-luvulla. Ylioppilastutkintoja suoritettiin samassa suhteessa korkeakoulupaikko-

jen määriin, kun korkeakoulutus eli voimakasta laajentumisen aikakauttaan (Nevala, 1999, 

226). Valmistuneelle ylioppilaalle oli aikana lähes varma korkeakoulupaikka. Myöhemmin 

opiskelijavirtoja jouduttiin ohjailemaan, koska ylioppilaiden määrät kasvoivat merkittävästi 

1970-luvulle tultaessa (Nevala, 1999, 226). Korkeakoulupaikkaa ei enää kannattanut tarjota 

kaikille ylioppilaille, kun lukiokouluttautuminen yleistyi.  

 

Kasvanut korkeakoulutuksen kenttä on vaikuttanut hakijoiden taustojen laajenemiseen. Suo-

messa on Usher:n ja Medow:n (2010) tutkimuksen mukaan korkeakoulujärjestelmä, joka on 

opiskelijoiden saatavilla sekä heillä on kyky maksaa siitä. Suomi lisäksi saavuttaa tutkituista 

maista parhaiten opiskelijat eri yhteiskuntaluokista. (Usher & Medow, 2010, 54.) Tutkimuk-

sen perusteella Suomessa on suhteellisen tasa-arvoinen korkeakoulujärjestelmä, jossa opis-

kelijat voivat saada kohtuuhintaisen korkeakoulututkinnon heidän taustoistaan riippumatta. 
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Nevala (1999) nostaa suomalaisen tasa-arvoisen opiskelijakunnan olevan seurausta 1960- ja 

70- lukujen vahvasta korkeakoululaitoksen kasvattamisesta. Yliopistopaikkojen lisääntyessä 

yhä useammalla oli mahdollisuus päästä sisään, kun pelkkä suomalainen yläluokka ei täyt-

tänyt avoimia paikkoja. (Nevala, 1999, 227.) Ahola (1995, 153) huomauttaa, etteivät luok-

kaperäiset erot korkeakoululaitoksen kasvussa täysin tasoittuneet, vaikka yhä useammalla 

työläistaustaisella lapsella oli mahdollisuus korkeakoulutukseen. 

 

Nykyään yliopistokoulutuksen pariin pääsee suunnilleen kolmannes uusista ylioppilaista 

(Ahola & Nurmi, 1995, 93; Nori, 2011, 20). Noin kolmannes vuoden 2001 uusista ylioppi-

laista sai yliopistosta opiskelupaikan (Sajavaara ym., 2002, 22). Koulutuspaikasta kilpaile-

minen on vuosittaista, kun kaikille halukkaille ovet eivät aukea. Aholan (1995, 83) mukaan 

korkeakouluopiskelijoiden kasvaneen määrän seurauksesta, ei koulutus enää tarjoa niin vah-

vaa sosiaalisen kohoamisen väylää tai pääsyä korkea-arvoiseen asemaan, vaikka opiskeli-

joita tulee laajemmalti riippumatta sosiaalisista asemista. Yhä useampi valmistunut korkea-

koulutettu päätyy laajenevaan keskiluokkaan, kun korkeakoulutuksen alat eivät tarjoa kor-

keaa statusta tuottavaa työtä (Kivinen ym, 1989, 116). Korkeakoulutus ei näin ollen tarjoa 

suoraa tietä ylemmän statuksen omaaviin tehtäviin. 

 

Opiskelijamäärien kasvu on ollut suurta korkeakoululaitoksen kehittyessä. Sotien jälkeen 

alkaneen kehityksen myötä opiskelijamäärät ovat kasvaneet yliopistoissa viisinkertaisiksi 

80-luvun loppuun menneessä (Kivinen ym., 1989, 62-63). Tämän jälkeen Suomessa on luotu 

duaali korkeakoulujärjestelmä ammattikorkeakoulu perustamisen yhteydessä 90-luvulla, 

jolloin korkea-asteella opiskelevien määrät kasvoivat edelleen.   

 

Yliopistokoulutus on Määtän ja Lijanderin (1992, 229) mukaan koulutusjärjestelmän sisällä 

hyvin rajautunut ja eriarvoistunut tarkasteltaessa korkeakoululaitoksen sisällä opiskelijoiden 

jakautumista eri aloihin. Opiskelijat näyttäytyvät profiileiltaan erilaisina ja heidän väliltään 

löytyy aiemmin kuvattuja eroja.  
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2.2 Koulutusvalintoja tekevien hakijoiden ja opiskelevien taustojen eroja 

 

Tehdyt koulutusvalinnat paljastavat yksilöiden taustoista tietoja, jotka vaikuttavat heidän 

hakukohteisiin. Koulutuskäyttäytyminen Kivisen & Rinteen (1995) tutkimuksessa näyttäy-

tyi sosiaalisesti siirtyvänä perinnöllisenä ominaisuutena, joka on sukupuolen, sosiaaliluok-

kien, ammatillisten taustojen sekä kulttuuripääoman kautta siirtyvää. Vanhemmat ja koti-

taustat vaikuttavat nuorten todennäköisyyksiin saavuttaa tietty koulutuspolku. Yliopistokou-

lutukseen siirtymiseen vaikutti erityisesti sukupuoli sekä vanhempien työtausta, kun ylem-

pien toimihenkilöiden lapsilla on jopa kahdeksan kertainen todennäköisyys saavuttaa kor-

keakoulutus kuin työläistaustaisella. (Kivinen & Rinne, 1995, 120.) Seuraavaksi esittelen 

tarkemmin hakijoiden yliopistovalintoihin vaikuttaneita taustatekijöitä.  

 

Hakijoiden taustojen lisäksi Nevalan (1999) mukaan alueelliset erot sosiaalisissa ryhmissä 

vaikuttavat korkeakoulutukseen osallistumiseen. Reuna-alueilla eli itä- ja pohjoisosissa 

opiskelu mahdollistuu alemmilla toimihenkilöillä, työväestöllä ja eläkeläisillä, kun Etelä- ja 

Lounais-Suomessa opiskelijat edustavat suurilta osin ylempiä toimihenkilöitä ja yrittäjiä. 

Erilaiset perherakenteet vaikuttavat siihen keillä on todennäköisyys valikoitua yliopisto-

opintoihin. Lisäksi reuna-alueiden yliopistoissa opiskelija-aines edustaa sosiaaliryhmistä 

laajempaa joukkoa kuin eteläisissä osissa. (Nevala, 1999, 222, 227.) Toisin sanoen korkea-

koulupaikoista kilpailu on Etelä-Suomen alueella saattanut hakijat eriarvoiseen asemaan.   

 

Nevala (1999, 224) huomauttaa, ettei Suomessa ole nähtävissä vahvaa elitistisyyttä korkea-

koulutuksen pariin hakeutumisessa. Ylin ryhmä ei yksin täytä korkeakouluja, vaikka alueel-

lista jakautumista on nähtävissä. Uudellamaalla yliopistopaikat menevät todennäköisemmin 

ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien lapsille verrattuna esimerkiksi Pohjois-Karjalaan 

(Nevala, 1999, 224). Norin (2011) tuloksissa selvisi, että hyväosaisista lähtökohdista tulleet 

hakijat eli joiden isällä sekä heillä itsellään oli korkea asema, hakivat lähtökohtaisesti toden-

näköisimmin pääkaupunkiseudun yliopistoihin. Asetelman ulkopuolelle jäivät Teatterikor-

keakoulu ja kauppakorkeakoulutukset. Isän asema näkyi myös haettaessa Teknilliseen kor-

keakouluun, Taideteolliseen korkeakouluun (nykyään osana Aalto yliopistoa), Svenska Han-

delshögskolaniin, Tampereen teknilliseen yliopistoon ja Kuvataideakatemiaan. Näissä yli-

opistoissa hakijan itsensä luoma asema ei ollut korkea, jolloin hakijoiden nuoruus korostui. 

Iältään taas vanhemmat sekä useammin jo kouluttautuneet ja työkokemusta omaavat hakijat 
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pyrkivät Vaasan, Kuopion ja Tampereen yliopistoihin. Muihin Suomen yliopistoihin eli Lap-

piin, Joensuuhun, Jyväskylään, Turkuun ja Oulun yliopistoihin, Lappeenrannan teknilliseen 

yliopistoon ja Teatterikorkeakouluun haettiin lähtökohdiltaan matalammista asemista. Huo-

mioitavaa on, että nämä yliopistot ovat suurin osa monialaisia (Nori, 2011. 221.), jolloin 

niiden pariin hakeutuu opiskelijoita laajalta pohjalta ja erilaisiin opintoihin.  

 

Korkeakoulun läheisyys voi vaikuttaa siihen hakeutumiseen. Monia yliopistoissa opetettavia 

kokonaisuuksia opetetaan monella eri yliopisto-kampuksella, jolloin koulutukset eivät ole 

niin ainutlaatuisia kuin sellaiset, joita opetetaan vain yhdellä tai muutamalla kampuksella. 

Rinteen ym. (2008) tutkimuksessa selvisi, että yli 25-vuotiaista eli aikuisista hakijoista use-

ampi hakee lähellä sijaitseviin yliopistoihin. Eniten haetaan opiskelemaan oman asuinmaa-

kunnan yliopistoihin. Sama ilmiö tapahtuu erityiskorkeakoulujen kohdalla kuten Turussa 

Åbo Akademiin hakeuduttaessa.  Lisäksi ”seuraavaksi lähin” yliopisto on aikuisia kiinnos-

tava hakukohde. (Rinne, Haltia, & Nori, Hanna & Jauhiainen, Arto, 2008, 266-268, 359.) 

Huomion arvoista on, että aikuiset opiskelijat muuttavat harvemmin opiskelupaikan perässä 

ja opiskelupaikkakunnalle tulisi olla mahdollista matkustaa läheltä. Erilaiset sitoumukset 

näyttäytyvät vahvemmin aikuisten kuin nuorten hakijoiden taustoissa. (Rinne ym., 2008, 

271.) Osalle hakijoista opiskelupaikan läheisyys voi olla merkittävä hakutekijä.  

 

Yliopistokoulutuksen sijainnilla ei kuitenkaan aina ole merkitystä. Sajavaaran ym. (2002, 

92) kyselyssä kolmannekselle vastanneista yliopiston sijainti ei ollut merkityksellinen vai-

kuttaja hakeutumisessa yliopistoon. Suhosen (2013) mukaan koulutusvalintaan myös vai-

kuttaa, jos hakeutuu tiettyihin koulutuksiin, kuten kuvataiteisiin, lääketieteeseen tai kasva-

tusalalle. Kun omat kiinnostuksen kohteet ja ala on tarkasti selvillä, ei koulutuksen sijainnilla 

ole hakijalle väliä. (Suhonen, 2013, 25.) Juuri taidealoille hakeutuneet (esimerkiksi taidete-

olliseen tai teatterikorkeakouluun) korostavat kyselyssä sitä, että heille koulutuksen sisällöl-

liset asiat nousevat hyvin korkeiksi.(Sajavaara ym., 2002, 92) Tällöin koulutuksen sijainti ei 

ole niin merkittävä tekijä.  

 

Yliopiston perustamisella on ollut merkittäviä vaikutusta hakijoiden tekemiin hakuvalintoi-

hin. Urban Dahllöf:n (1999) tutkimuksessa, jossa selvitettiin Itä-Suomen alueen yliopistojen, 

eli Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston, vaiku-

tuksia alueen hakijoiden valintoihin, selvisi vuonna 1996 loppuneen aineistonkeruun jäl-
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keen, että alueen hakijat hakeutuvat lähialueensa yliopistoihin. 1970-luvulla oli tavallisem-

paa hakeutua pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen yliopistoihin, kun 2000-luvulla oli jo 

yleisempää jäädä oman maakunnan sisälle. Kaikissa lääneissä jäätiin todennäköisemmin 

omaan kotilääniin tai lähiläänin, jolloin Mikkelin alueella lähiyliopistona oli myös Jyväsky-

län yliopisto. Pohjois-Karjalassa jäädään todennäköisimmin kaikista Itä-Suomen alueen lää-

neistä samalle alueelle opiskelemaan. (Dahllöf, 1999, 62, 89.) Huomioitavaa Dahllöf:n tut-

kimuksessa on, ettei Mikkelin läänistä lähdetä usein opiskelemaan ylipäätään yliopistoihin. 

Kotiläänin koulutuskohteet eivät kiinnostaneet ja alueelta hakeudutaankin useimmiten muu-

alle opiskelemaan, kuten Helsinkiin tai Tampereelle. (Dahllöf, 1999, 91.) Norin (2011) mu-

kaan maakunnissa, joissa ei tarjota yliopistokoulutusta, hakeudutaan harvemmin sen koulu-

tuksen piiriin. Yliopistoihin päästään paremmin maakunnista, joissa yliopistotasoista koulu-

tusta ylipäätään tarjotaan. (Nori, 2011, 96, 105.) 

 

Yliopistoon hakeutumisen todennäköisyyttä selittää hakijoiden kaupunkilaisuus. Kaupunki-

laisuutta selittää se, että hakijat ovat useimmiten selviytyneet ylioppilaskirjoituksista hyvin 

tuloksin ja hyvin kirjoittaneet läpäisevät muita paremmin yliopistojen pääsykokeet. Kaupun-

kilaisten kohdalla on huomioitava, että alle 20-vuotiaista hakijoista heitä on vähiten. Eniten 

heitä on 25-28 –vuotiaissa.  (Nori, 2011, 102.) Nuoret hakijat toisaalta hakeutuvat enemmän 

suurissa kaupungeissa tarjottaviin koulutuksiin, kun pienempien yliopistokeskuksien koulu-

tustarjontaa hyödyntävät tietylle paikkakunnalle sitoutuneet aikuiset. Tähän voi vaikuttaa se, 

että yliopistokoulutus keskittyy suuriin kaupunkeihin, joihin myös on keskittynyt koulute-

tumpi väki. (Nori, 2011, 96, 105.)  

 

Myös Saarivirta (2004) on seitsemän yliopistoalueen tutkimuksessa saanut tuloksia yliopis-

tojen vaikutuksista hakijoiden virtoihin. Hänen mukaansa opiskelijat tulevat usein yliopis-

toihin sen lähi- tai sijaintialueelta. On lisäksi todennäköisempää, että opiskelija jää yliopis-

tokaupungin alueelle, jos se on hänen synnyinseutuaan. Muualta tulleille hakijoilla on to-

dennäköistä jatkaa opiskeluiden jälkeen esimerkiksi Uudellemaalle. Toisaalta Uudelle-

maalle palattiin useammin, jos opiskelu tapahtui Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

Valmistumisen jälkeen erityisesti seitsemästä tutkitusta yliopistoalueesta jäädään Turun, La-

pin ja Kuopion seuduille. (Saarivirta, 2004, 176.)  

 

Nevala (1999) huomauttaa miten korkeakoulutuksen muutoksista ja kehityksestä ovat hyö-

tyneet ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät, jos tarkastellaan uusien opiskelijoiden lukumääriä. 
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Tehdyt uudistukset korkeakoulutukseen eivät ole poistaneet sosioekonomisia kytköksiä, 

vaan piilottaneet ne yliopistokoulutuksien sisälle. Korkeakoulutukseen pääseminen on Ne-

valan mukaan suodattavan valikoinnin tulosta. (Nevala, 1999, 225.) Sosioekonomisen tausta 

tulee esille tarkasteltaessa yliopistolaitosta alakohtaisesti. Opiskelijakunta yliopiston sisällä 

poikkeaa aloittain toisistaan ja koulutuksen piiriin on Suomessa syntynyt suhteellisen pysy-

viä elitistisiä piirteitä omaavia statusaloja. (Nevala, 2006, 320.)  

 

Nori (2011, 215) huomioi, ettei peritty sosiaalinen tausta voi yksin vaikuttaa yksilön siirty-

miseen koulutusurallaan korkeakoulutuksen piiriin. (kts. myös Nevala, 2006, 320) Norin 

mukaan valintoja selittää myös yksilön yhteen kietoutuneet muut vaikuttavat tekijät, kuten 

toiveet, tiedot, asenteet ja lähiympäristön tuki sekä heidän odotukset. Korostetusti vanhem-

pien taustojen vaikutukset näyttäytyvät Norin arvion perusteella yksinkertaistetulta näkö-

kannalta yhteiskunnasta, jossa perheen merkitystä korostetaan. Hänen mukaansa sosiaali-

luokka tai elämäntyyli eivät yhdistä toisiaan niin vahvasti kuin aiempina vuosikymmeninä. 

(Nori, 2011, 215.) 

 

Korkeakoulutus on Kivisen ja Rinteen (1995) tutkimuksen mukaan piilossa eriytynyt ja loh-

koutunut. Korkeakoulutuslaitos ei heidän mukaansa näyttäydy suoraan avoimena, vaan se 

on pinnan alla jakautuneempia erilaisia ryhmiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Osa korkea-

kouluista on jakautunut elitistisempiin ja toiset kansanomaisempiin, jolloin myös koulutus-

reittien jakautuminen näyttäytyy ala- ja aluekohtaisesti. Oppilaitokset pääkaupunkiseudulla 

voivat rekrytoida opiskelijansa suuremmasta massasta alueen läheltä ja kauempaa, jolloin 

koulutukseen valikoituu niin sanotusti kirkkaimmat ja hyväosaisimmat yksilöt. (Kivinen & 

Rinne, 1995, 122.) Myös Nori (2011, 224) vahvistaa yliopistolaitoksen sisäisen eriytymisen 

kasvun.  
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3 KORKEAKOULUJEN LAAJENEMINEN – MITEN SUO-

MESSA ON ONNISTUTTU? 

 

 

Korkeakoulutuksen kenttä on muuttunut yhä laajemman joukon saataville. Massoittumisen 

seurauksesta yhä useammat pääsevät koulutuksen piiriin. Dias:n, Marinho-Araújo:n, Al-

meida:n, & Amaral:n (2011, 17) tutkimuksessa nousi esille, että Portugalissa ja Brasiliassa 

korkeakoulutuksen vapautuminen kansan saataville (democratisation) ei saavuta huono-

osaisien ryhmiä. Hakijoita rajoittavat niin alhaiset opintosaavutukset kuin koulutuksen hinta, 

joka pakottaa heidät hakeutumaan opintoihin lähelle kotia sekä alempitasoisiin korkeakou-

luihin. Näin ollen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu, vaikka korkeakoulutuksen saa-

vutettavuutta on lisätty. (Dias ym., 2011, 17-18.) Poliittisella kehittämisellä ei ole pystytty 

siten tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevia opiskelijoita, joilla voisi olla mahdolli-

suudet koulutuksen läpäisemiseen.  Huomioitavaa suomalaisessa kontekstissa on, ettei yli-

opistotasolla korkeakoulutuksen määrällinen laajentaminen ole johtanut opiskelijajoukon 

sosioekonomisten taustojen laajentumiseen (Nevala, 2006, 322). Opiskelijoiden taustat ovat 

pysyneet suhteellisen pysyvinä, vaikka korkeakoulupolitiikan muutoksilla on pyritty kasvat-

tamaan osallistumisen mahdollisuuksia. 

 

Nevala (2006, 122) huomauttaa, ettei korkeakoulupolitiikalla ole pystytty vaikuttamaan yh-

teiskunnan sisällä vaikuttaviin tekijöihin. Korkeakoulutuksessa 60-luvulta alkaneet muutok-

set eivät ole tuoneet niitä vaikutuksia, joihin on pyritty. Koulutukseen pääseminen ei onnistu 

kaikilta ja sen pariin siirtymisessä on edelleen esteitä. Siirtymiseen liittyvät vaikeudet eivät 

näyttäydy pelkästään sosioekonomiselta tasolta tai määräydy vanhempien taustojen mukaan, 

jolloin huomioon tulisi ottaa myös muita vaikuttavia tekijöitä. Isona ongelmana on nähty 

yliopiston porteille kasautuvat ylioppilaat, jotka eivät pääse hakiessaan koulutukseen sisälle, 

vaan jäävät yliopiston ulkopuolelle seuraavien vuosien hakijoiksi. Toisin sanoen opiskelijat 

eivät tunnista omia taitojaan tai kykyjään, jolloin he hakeutuvat aloille, jonne sisäänpääsyksi 

vaaditaan paljon työtä. Tilannetta pystytään vertaamaan Stiglitz:n (1975) analyysiin täydel-

lisen ymmärryksen ja täydellisen seulonnan maailmasta. Teoreettinen lähtökohta perustuu 

yksilöiden ymmärrykseen omista taitojen ja kyvykkyyden mahdollisuuksista sekä yhteis-

kunnan harjoittamaan seulonnasta. Seulonta pystyy tunnistamaan yksilöiden kyvykkyyden 
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jo yksilön itsensä antaman sekä yhteiskunnalta saadun, kuten koululaitoksen keräämän tie-

don ansioista. Tiedon saamisen seurauksena yksilö on mahdollista seuloa hänelle sopivalle 

polulle. (Stiglitz, 1975.) 

 

Korkeakoulutukseen liitetyt poliittiset tahtotilat eivät ole vaikuttaneet korkeakouluihin pääs-

seiden opiskelijoiden taustojen suureen muutokseen. Ahola (2015) toteaa perheiden näke-

myksien vaikuttavan liiaksi koulutusvalintoja tekeviin nuoriin.  Yhteiskunnassa ja työelä-

mässä toteutuva epätasa-arvo heijastuu perheiden arjessa, jolloin poliittisella toiminnalla tu-

lee pystyä tukea toimintamallien muutosta. Tähän menneessä poliittiset toimet ovat epäon-

nistuneet tasa-arvoisemman yhteiskunnan pyrkimyksessä. Aholan mukaan toimintamallien 

muutosta tukee poliittisen vaikuttamisen kohdistaminen alemmille koulutusasteille. Tasa-

arvoistavat toimenpiteet heijastuvat hallinnon kentällä koko koulutuspoliittiselle areenalle. 

Alemmille koulutusasteille tehdyt päätökset välillisesti vaikuttavat myös korkeakoulujen 

käytäntöihin. (Ahola, 2015.) 

 

Korkeakoulujen kenttä on laajentunut maakuntiin sijoitettujen yliopistojen ansiosta. Aikai-

semmin yliopistokoulutus keskittyi vahvasti eteläiseen Suomeen, jolloin pääkaupunkiseutu 

on edelleen suurin koulutusalue. Viisi muuta koulutusaluetta Turku, Tampere, Keski-Suomi, 

Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi tarjoavat toisiinsa verrattuna yliopistokoulutuksen tasaisen vas-

tineen pääkaupunkiseudun ylivallalle (Nevala, 1999, 117). Myös akateemisesti koulutettua 

työvoimaa on levittäytynyt maan kaikille alueille (Numminen, 1987, 84). Voi todeta, että 

koulutuksen keskittymän purkamisella on ollut vaikutuksensa akateemisen osaamisen hyö-

dyntämiseen. Korkeakoulutuksen laajeneminen ympäri Suomen on lisännyt koulutuksen 

saavutettavuutta ja reuna-alueiden koulutustasoa sekä lisännyt kaupunkikeskusten kehitystä 

(Nevala, 1999, 228). Korkeakouluun pääsemiseksi ei tarvitse lähteä kauas, kun jo lähikor-

keakouluista löytyy hakijoita kiinnostavia aloja. Itäisiltä ja pohjoisilta alueilta on päässyt 

osaksi yliopistokoulutusta yhä paremmin, vaikka suurin osa yliopisto-opiskelijoista on edel-

leen Etelä- tai Lounas-Suomesta (Nevala, 1999, 153). Lapin yliopiston opiskelijaosuudet 

ovat kasvaneet 1980-luvun alusta viisinkertaisiksi. Kasvu on ollut merkittävintä verrattuna 

muihin yliopistoihin. (Nori, 2011, 97.) 

 

Yliopistojen koulutustarjonta on laajentunut kattavasti ympäri maan, mutta sen vaikutukset 

eivät ole näyttäytyneet alueellisissa koulutusvalinnoissa. Pääkaupunkiseudulla opiskeli vielä 

1990-luvun puolivälissä reilun kymmenyksen enemmän yliopisto-opiskelijoita kuin alueella 
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on koulutusikäistä väestöä. (Nevala, 1999, 184.) Tarjontaa on siis suunnattu myös maakun-

nan ulkopuoliselle väestölle. Nevalan (1999, 183) vertailun perusteella voidaan sanoa, että 

ylin opetus on jakautunut Suomessa lääneittäin tasaisemmin, vaikka arvostetuimmat koulu-

tukset edelleen sijaitsevat Suomen eteläisissä ja lounaisissa osissa.  

 

Toisaalta tulevaisuuden näkemykset yliopistokoulutuksen järjestämiseen voivat muuttua. Ja-

lavan (2013) mukaan yliopistojen tutkimushenkilökunnalta odotetaan yhä enemmän. Uuden 

yliopistolain 2010 seurauksesta yliopistot joutuvat pärjäämään vähemmillä resursseilla kuin 

aiemmin. Vähenevistä resursseista kilpaillaan tehokkuutta ja tuloksia mittaamalla. Samalla 

tutkimuksen tulee olla erityisen merkittävää, jolloin se luo yliopistolleen tunnistettavan tut-

kimusprofiilin. (Jalava, 2013.) Profiloituminen voi ylläpitää korkeakoulut niillä paikkakun-

nillaan, jossa ne sijaitsevat, kun tutkimustyö laitoksilla tarkastelisi omalta näkökannaltaan 

tutkittavia aiheita. Toisaalta kehitys voi johtaa suomalaisen yliopistojärjestelmän yhä suu-

rempaan jakautuneisuuteen onnistujien ja epäonnistujien välille (Jalava, 2013), kun rahoi-

tuksen määrittää akateeminen menestys. 
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LOPUKSI 

 

 

Korkeakoulujen kehitys on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden opiskella maakunnan 

opinahjossa, kun koulutuspoliittisen kehityksen seurauksena yliopistot ovat laajentuneet 

maakuntiin ympäri Suomen. Paikallisilla yliopistoilla on nähty olevan merkitystä opiskeli-

joiden tasa-arvoisuuden kohdalla, koska sillä on pyritty tasaamaan mahdollisuuksia osallis-

tua korkeakoulutukseen omilta lähipaikkakunnilta. Akateemista koulutusta on lisätty alu-

eilla, joista aikaisemmin on lähdetty opiskelemaan Helsinkiin. Nykyisin vielä pystytään 

opiskelemaan Suomessa lähes jokaisessa maakunnassa akateemiseen tutkintoon, vaikka 

useita pienimpiä yksiköitä laitoksien reuna-alueilta on suljettu.  

 

Korkeakoulupolitiikassa 1960- ja -70 –luvuilla vallitsi halu viedä korkeakoulutus kaikkien 

saataville, kun hyvinvointivaltion rakentaminen oli ajankohtaisimmillaan. Myöhempien 

vuosikymmenten muutokset ovat taas vieneet yliopistoa kohti omasta taloudesta huolehtivaa 

sekä yhteiskunnan muutoksiin vastaavaa laitosta. Yliopistoja ei nähdä irrallisina yksiköinä 

yhteiskunnasta. Toisaalta yliopistot ovat lohkoutuneet ja jakautuneet laitoksiltaan suhteelli-

sen samankaltaisiin yksiköihin laajenemisen alkuaikojen seurauksesta. Monella paikkakun-

nalla voi opiskella samoja aloja, mutta oppilaitoksissa opiskelevilla on taustoissaan eroja.  

 

Opiskelijoiden profiileita on korkeakoulupolitiikalla vuosikymmenien saatossa pyritty 

muuttamaan. Uusilla korkeakouluilla on haluttu tuoda koulutus ensinnä mahdollisimman 

monen saataville. Taustalla on ollut pyrkimys tasoittaa sosioekonomisten taustojen vaiku-

tuksia korkeakouluun pyrkivillä. Luokkaerot näyttäytyvät korkeakoulutuksessa, vaikka ne 

tarkastelussa eivät yliopistotasoilla usein esittäydy. Piilosta tulevat erot näkyvät selvimmin 

alakohtaisessa tarkastelussa, kun alojen opiskelijoiden taustat ovat luokkatasoltaan saman-

tasoiset. Vaikkei korkeakoulupolitiikalla ole pystytty tasoittamaan yhteiskunnallisia eroja, 

on se mahdollistanut taustoista riippumatta  

 

Loppupeleissä yksilöt hakeutuvat omista lähtökohdistaan yliopistokoulutuksen pariin, jol-

loin korkeakoulupolitiikalla ei pystytä suuntaamaan opiskelijoiden haluihin. Suomessa kor-

keakoulujen porteille on kertynyt suuri massa hakijoita, jotka vuodesta toiseen pyrkivät si-
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sään haluamaansa korkeakoulutukseen, mutta eivät siinä onnistu. Tällä hetkellä korkeakou-

lupolitiikassa pyritään kehittämään juuri niitä reittejä uusille ylioppilaille, jotta heidän pää-

synsä jatkokoulutuksen pariin helpottuisi. Toisaalta vanhemmat yliopistoon hakijat saattavat 

viedä tietämättään päävalinnan opiskelijoilta reitin päästä koulutuksen piiriin, vaikka lähtö-

kohtaisesti nuoret hakijat pääsevät varmimmin koulutuksen pariin. Yksilöiden kykyä tunnis-

taa ja tiedostaa omia mahdollisuuksiaan tulisi lisätä, jotta hakijat pystyisivät suuntautumaan 

itseään kiinnostaville aloille.  

 

Korkeakoulupolitiikka ei tulevina vuosikymmeninä varmasti tule vähentymään, koska edel-

leen se nähdään Suomessa yhtenä kasvuun ja kehitykseen vievänä tienä. Politiikassa tulevina 

vuosina tullaan puhumaan yliopistolaitoksien lakkauttamisista taloudellisten suuntausten 

seurauksesta, jolloin maakuntien laitokset saattavat kokea muutoksen. Toisaalta korkeakou-

luja puolustetaan maakunnissa ja lakkautukset nähtäisiin kehitystä heikentävinä muutoksina.  

 

Tutkielman lopuksi haluan arvioida työskentelyäni, jossa huomion kohteena on työn laajuus. 

Olen työssäni esitellyt rajatusti korkeakoululaitoksen kehitystä 1960-luvulta 2000-luvun al-

kuun. Sen lisäksi olen pyrkinyt tuomaan opiskelupaikkaa hakevien taustoja riittävän laajasti 

esille. Useimmat koulutuspolitiikkaa käsittelemäni tutkimusteokset (kts. Nori, 2011) ovat 

laajoja katsauksia aiheeseen ja tässä tutkielmassa olen joutunut rajaamaan esittelemiäni tu-

loksia merkittävästi. Ammattikorkeakoulutuksen käsittely on jäänyt rajauksen seurauksesta 

sen ulkopuolelle. Jatkotutkimuksien puolesta olisi mielenkiintoista seurata miten korkeakou-

luun hakevat pääsevät opintojen pariin riippuen heidän mahdollisuuksistaan.  
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