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1. JOHDANTO 

” Change is the only constant.” -Heraclitus 

 

Elämme maailmassa, jota luonnehtii jatkuva muutos. Valtio sosiaalisena instituutiona on 

alituisessa suhteellisen hitaassa muutoksessa (Moisio 2012: 31), ja samoin myös 

korkeakoulut muuttuvat yhteiskunnan mukana ja sopeutuvat uudenlaisiin olosuhteisiin. 

Yliopistolaitoksella yhtenä maamme vanhimpana instituutiona on ollut merkittäviä 

yhteiskunnallisia vaikutuksia jo yhdeksänsadan vuoden ajan (Kankaala ym. 2004: 132; 

Niiniluoto 2015: 14). Yliopistot ovat esimerkiksi palvelleet eri aikoina erilaisin 

painotuksin niin kirkkoa, valtioita, alueita, hallitusta, elinkeinoelämää, kansaa, yksilöitä 

kuin ylikansallisia valtakeskittymiäkin (Virtanen 2002: 9; Kohvakka 2015: 69). 

Korkeakoulujen toimintaan vaikuttavat aina aikansa yhteiskunnassa vallitsevat 

ideologiat; olemme siis sidottuna aikamme yhteiskuntaan, ja siten myös korkeakoulujen 

asema yhteiskunnassa on vaihdellut aikansa odotusten ja tavoitteiden mukaisesti. 

Korkeakoulujen voidaankin ymmärtää olevan jatkuvassa liikkeessä kohti 

optimaalista asemaa, vaikkakin samalla tuo asema muuttuu yhteiskunnan ja sen tarpeiden 

muuttuessa (Välimaa ym. 1997: 147). Vielä korkeakoululaitoksen laajentamisen kaudella 

vallitsi vahvana niin sanottu humboldtilainen yliopistoihanne, joka korosti ”sivistystä 

tieteen avulla” –puhdasta tiedettä. Yliopistojen nähtiin ilmentävän jonkinlaista 

maailmasta eristäytynyttä norsunluutornia. Käsitys on kuitenkin murtunut ja muuttunut, 

kun siirryttiin kohti tietoyhteiskuntaa, jossa osaaminen ja tieto ovat saaneet uudenlaisen 

merkityksen yhteiskunnassamme (Niiniluoto 2015: 14). Nykyistä yhteiskunnallista 

ajattelua leimaa osaamisen ja tiedon korostaminen, kun niin sanotun uuden aluepolitiikan 

sovellutukset ovat alkaneet juurtua yhteiskuntaamme (Aro 2007:254). Osaamisesta ja 

tiedosta on tullut yhteiskunnan keskeisiä kehitystekijöitä, ja onkin hyvin ilmeistä, että 

korkeakoulujen tarjoamiin mahdollisuuksiin tietopalveluiden tarjoajina alettiin kiinnittää 

entistä suurempaa huomiota (Virtanen 2002: 10). Millä muulla instituutiolla onkaan 

enemmän tietoa kuin korkeakouluilla? 

Korkeakouluilla nähdään olevan kiistaton merkitys alueidensa kehitykseen, sillä 

niiden nähdään tuovan alueelle tärkeää osaamista ja inhimillistä pääomaa (esim. 

Andersson ym. 2004; Edvardsson 2014; Heikkilä & Jokinen 2015: 36; Harrison & Turok 
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2017). Vuosituhannen vaihteen jälkeen korostettiin erityisesti korkeakoulujen 

yhteiskunnallista ja alueellista tehtävää, mikä konkretisoitui vuosituhannen alussa, kun 

yliopistolakiin (715/2004) ja ammattikorkeakoululakiin (351/2003) korkeakouluille 

kirjattiin yhteiskunnallinen ja alueellinen tehtävä. Samalla korkeakouluilta alettiin 

odottaa entistä aktiivisempia toimia yhteiskunnan kehittämiseksi (Kankaala ym. 2004: 5), 

mikä herätti myös tutkimuksellisen mielenkiinnon korkeakoulujen alueellista 

vaikuttavuutta kohtaan. 

Korkeakoulujen oletetaan levittävän ympärilleen nyky-yhteiskunnan arvostamaa 

tietoa, ja ne ovatkin nousseet tärkeäksi osaksi Suomen kansallista innovaatiojärjestelmää 

(Stenvall ym. 2011: 173–174). Korkeakouluissa opiskelevat opiskelijat nähdään 

oleellisena osana tuon tiedon jakamista, sillä tutkinnon suorittaneet levittävät oppimaansa 

tietoa ja siten myös inhimillistä pääomaa siirtyessään työelämään (esim. Kurikka 2008: 

8; Berck ym. 2016). Tietointensiivisessä kilpailua korostavassa yhteiskunnassa onkin 

syntynyt tilanne, jossa jokainen alue haluaa houkutella parhaimmat opiskelijat omalle 

alueelleen (Gremonini & Antonowicz 2009). Tässä yhteydessä onkin olennaista kysyä, 

mistä nuo opiskelijat oikein tulevat.  

Korkeakouluilla on myös seurannaisvaikutuksia valtion alueelliseen muotoon, sillä 

korkeakoulujen kehittäminen on suurimmalta osin tilallinen prosessi (Kohvakka 2016). 

Korkeakoulujen alueellisten vaikutusten katsotaankin alkavan siitä, kun ne rekrytoivat 

opiskelijoitaan eri alueilta (Antikainen 1975; Jolkkonen 1987a; Haveri 1988). 

Korkeakouluverkostoa laajennettiinkin aikoinaan, jotta osaajia saataisiin valtakuntaan 

tasaisesti (esim. Jolkkonen 1987a; Nevala & Rinne 2012), ja samalla korkeakouluverkon 

tihentyminen ohjasi nuoria opiskelemaan alueellisesti läheiseen korkeakouluun (Haveri 

1988: 44). Korkeakoulut toimivatkin tärkeinä alueellisina eriarvoisuuden poistajina, sillä 

perinteisesti suurin osa opiskelijoista hakeutuu läheisimpään korkeakouluun 

opiskelemaan (esim. Frenette 2006; Spiess & Wrohlichb 2010; Nori 2011; Suhonen 

2013). Viime vuosina suuntaus on kuitenkin vaihtunut korkeakouluverkon 

hajauttamisesta keskittämiseen (Vartiainen 2016: 31).  

Keskittyneemmässä korkeakoulujärjestelmässä koulutuksen saavutettavuus tulee 

muuttumaan, millä on vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden koulutusvalintoihin ja siten 

myös opiskelijavirtauksiin (Vartiainen 2016: 31). Korkeakoulujen vaikutusalueen onkin 

havaittu olevan yhteydessä niin alue- kuin väestörakenteellisiinkin muutoksiin, mikä 
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näkyy esimerkiksi opiskelijavirtausten keskittymisenä kasvukeskuksiin (Kurikka & 

Rusanen 2006; Nikula & Rusanen 2009; Nikula & Rusanen 2010). Myös nuorten 

ikäluokkien jatkuva pieneneminen vaikuttaa korkeakoulujen sisäisiin toimiin, kun 

kilpailu parhaista opiskelijoista korkeakoulujen välillä kiihtyy (Tavares ym. 2008; Gu 

2012: 165; Moisio 2012: 287; Vartiainen 2016: 31).  

Tutkimalla opiskelijoiden lähtöalueita osana yhteiskunnallista muutosta on 

mahdollista tuoda uudenlaista lisätietoa siitä, miten yhteiskunnalliset prosessit 

vaikuttavat korkeakoulujen alueelliseen vaikuttavuuteen. Korkeakoulujen vaikuttavuus 

ei useinkaan näy heti, sillä vaikuttavuus perustuu pidemmän aikavälin prosessiin 

(Räkköläinen & Meriläinen 2014). Siten pidemmän aikavälin tutkimus auttaa 

ymmärtämään korkeakoulujen vaikuttavuutta osana yhteiskunnan muutoksia. Näin 

pystytään paremmin tulkitsemaan, miten poliittiset toimenpiteet ja väestörakenteen 

muutokset ovat kytkeytyneet korkeakoulujen alueelliseen vaikuttavuuteen eri aikoina.  

Opiskelijavirtauksia pidetään tärkeinä korkeakoulujen yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden ilmentäjinä (esim. Kurikka & Rusanen 2006: 8; Lilles & Rõigas 2017), 

ja opiskelijoiden rekrytointialueita on selvitetty useissa Suomen korkeakoulujen 

yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tutkimuksissa (esim. Kallinen 1995; 

Kiviharju 2002; Lehtinen 2004; Nikula & Rusanen 2009; Kurikka 2008). Kuitenkin 

opiskelijavirtoihin keskittyvät tutkimukset ovat vain yksi suuntaus korkeakoulujen 

vaikuttavuuden laajasta tutkimiskentästä, ja korkeakoulun alueellista vaikuttavuutta 

onkin lähestytty useista eri näkökulmista (esim. Linna 1999: 7; Heikkilä & Jokinen 2015: 

34; Lyytinen ym. 2015: 50). 

 

1.1 Tutkielman lähtökohta, tutkimuskysymykset ja tutkielman 

rakenne 

Tämä tutkielma on saanut alkunsa jo syksyllä 2015, kun Oulun yliopiston rehtori Jouko 

Niinimäki antoi maantieteen tutkimusyksikölle toimeksiannon koskien Oulun yliopiston 

vaikutusaluetta ja sen muutoksia vuosina 1981–2015. Tilauksen tuloksena laadin 

yliopiston johdolle 158 sivun mittaisen julkaisemattoman raportin: ”Oulun yliopiston 

rekrytointialueet ja niiden muutokset vuosina 1981–2015”, joka on muodostanut tälle 

tutkielmalle arvokkaan lähtökohdan. Tutkielman empiirinen osa perustuukin pääosin 

raportissa käsiteltyihin tuloksiin, mutta aineiston laajuuden takia jätän 
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tiedekuntakohtaisen tarkastelun tutkielman ulkopuolelle. Työn aineiston voidaan ajatella 

täyttävän perustutkimuksen vaatimukset, sillä aiempaa samankaltaista näin tarkkaa 

tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Siten raportin tulokset koostuvatkin paljolti kuvailevasta 

materiaalista, mutta käytän tässä tutkielmassa kuvailevan aineiston tukena myös 

tilastollisia analyysejä.  

Tutkielmalla on kahdenlaiset tavoitteet. Ensinnäkin tutkimuskirjallisuuden avulla 

pyrin syventämään ymmärrystä korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta. 

Lähtökohtanani on selventää kuvaa siitä, millainen alueellinen tehtävä korkeakouluilla on 

Suomessa ja miten se on muuttunut 1980-luvulta 2010-luvulle. Pyrin myös selvittämään 

korkeakoulujen suhdetta aluepolitiikkaan ja sitä, miten korkeakouluille asetetut 

yhteiskunnalliset odotukset ovat muuttuneet ajan myötä. Toiseksi empiirisellä tasolla 

tavoitteenani on tutkia, miten laajalle Oulun yliopiston alueellinen vaikuttavuus yltää, kun 

tarkastelutasona ovat yliopistoon hyväksytyt uudet opiskelijat. Tarkoituksena on 

kartoittaa, mistä Oulun yliopistoon tullaan opiskelemaan. Toisaalta tavoitteena on myös 

tarkastella pidemmän aikavälin kehitystä, eli miten yliopiston opiskelijarekrytointialue 

on muuttunut vuosien 1981–2015 aikana. Lopulta tutkielman pääasiallisin pyrkimys on 

sitoa edellä mainitut tavoitteet yhteen ja luoda kokonaiskuva siitä, miten Oulun yliopiston 

alueellinen vaikuttavuus ilmenee opiskelijavirtojen kautta tarkasteltuna. 

Tutkimusongelmani olen kiteyttänyt seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millainen alueellinen vaikuttavuus yliopistoilla on Suomessa, ja miten se on 

muuttunut 1980-luvulta 2010 luvulle? 
 

2. Miten alueellinen vaikuttavuus ilmenee Oulun yliopiston opiskelijarekrytoinnissa, ja 

miten se on muuttunut vuodesta 1981 vuoteen 2015? 
 

- Millainen vaikutusalue Oulun yliopistolla on opiskelijarekrytoinnin kautta 

tarkasteltuna, ja miten se on muuttunut vuodesta 1981 vuoteen 2015? 
 

Olen jakanut työni viiteen eri pääosioon. Tarkastelen ensin vaikeaksi havaittua käsitettä 

alueellisesta vaikuttavuudesta. Kiinnitän erityistä huomiota alueellisen vaikuttavuuden 

koulutukselliseen näkökulmaan ja opiskelijarekrytointiin. Toisessa osassa käsitteellisen 

tarkastelun tueksi olen ottanut myös historiallisen katsauksen korkeakouluverkon ja 

opiskelijavirtojen kehityksestä. Tässä kohdassa etenen kronologisesti ja 35-vuoden 

aikavälin kehityskulun ymmärtämiseksi olen jakanut tutkimusajan kolmeen erilaiseen 

aikakauteen. Jokaisen aikakauden osalta käyn läpi korkeakoulujen alueellisen tehtävän 
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kannalta merkittäviä muutoksia ja yhteiskunnallisia prosesseja. Aikakausien jaottelussa 

olen hyödyntänyt Sami Moision (2012) käyttämää jaottelua Suomen valtion eri 

alueellisuustyypeistä sekä Timo Aron (2007) käyttämää Suomen muuttoliikkeisiin ja 

väestörakenteellisiin muutoksiin perustuvaa aikakausien jäsentelyä.  Tämän lisäksi pyrin 

myös huomioimaan korkeakoulupolitiikassa tapahtuneita merkittäviä muutoksia ja 

murroksia. Moision ja Vasasen (2008: 22) mukaan alueellisten muodostelmien 

kehittymistä ja muuntumista eri historiallisissa tilanteissa voikin lähestyä tarkastelemalla 

suomalaisen korkeakoulupolitiikan merkitystä eri aikoina valtion alueellisessa 

rakentumisessa.  

 Historiallisen katsauksen jälkeen työn kolmannessa osassa tarkastelen lähemmin 

empiirisen tutkimuskohteen Oulun yliopiston alueellisen vaikuttavuuden 

tutkimusperinnettä. Neljännessä itse empiirisessä osassa tutkin Oulun yliopistojen 

alueellista vaikuttavuutta ja sen muutosta opiskelijarekrytoinnin näkökulmasta. 

Tarkastelen yliopiston opiskelijarekrytoinnin sekä pääasiallista että absoluuttista 

vaikutusaluetta. Pääasiallinen rekrytointialue antaa kuvan, mistä opiskelijat pääosin ja 

jatkuvasti tulevat. Absoluuttisia muutoksia tarkastelemalla taas pystytään hahmottamaan 

kuinka laajalle yliopiston rekrytointi kokonaisuudessaan yltää. Lopuksi vertaan tuloksia 

vielä Suomen alueelliseen väestönkehitykseen. Tutkielman viimeinen osio kokoaa työn 

yhteen johtopäätösten ja pohdinnan muodossa. 

 

1.1.1  Historiallinen ja monitieteinen tutkimuksellinen lähestymistapa 

Työn haasteena on ollut tiivistää pitkää aikajaksoa käsittävää ilmiötä järkeväksi 

selitykseksi ja kuvaukseksi. Korkeakoulut ovat aina sidoksissa aikansa yhteiskuntaan, 

eikä korkeakoulujen kehityskaarta voi erottaa valtion yleisen yhteiskuntapolitiikan 

kokonaiskehityksestä. Kohvakan (2016: 26) mukaan korkeakoulututkimusta luonnehtii 

niin sanottu institutionaalinen juurettomuus, sillä korkeakoulujen piirissä tapahtuvat 

moninaiset prosessit linkittyvät tiiviiksi osaksi moniulotteista yhteiskuntaa. Siten 

korkeakoulututkimuksessa on perehdyttävä laajempiin poliittisiin, taloudellisiin, 

kulttuurisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin. Tämän seurauksena aihetta on tutkittu niin 

historioitsijoiden, yhteiskuntatieteilijöiden, sosiologien, taloustieteilijöiden kuin 

maantietelijöidenkin tutkimussuunnasta (Kauko 2011: 13; Kohvakka 2016: 26). Myös 

viime vuosikymmeninä esiin noussut valtiomuutoksen tutkimussuuntaus on luonteeltaan 
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monitieteinen, sillä siinä yhdistyy niin sosiologinen, valtio-opillinen, 

poliittishistoriallinen kuin maantieteellinenkin näkökulma. Tieteenalojen runsaus 

kuvaakin ilmiön moniulotteisuutta. Valtiota leimaa jatkuva prosessinomaisuus, eikä sillä 

ole lopullista muotoa (Moisio & Vasanen 2008: 20).  

Monet tutkijat (esim. Kauko 2011; Moisio 2012; Kohvakka 2016) korostavat 

historiallisen lähestymistavan tärkeyttä korkeakoulututkimuksessa. Yhteiskunnallisten 

muutosten tarkastelu edellyttää vallitseviin diskursiivisiin peruskuvioihin perehtymistä, 

mikä taas vaatii historiallista lähestymistapaa. Valtion aluerakenteet ovatkin monien 

historiallisten kerrosten muodostamia ja Suomen aluerakenteen kehitys on sidoksissa 

laajoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä poliittisin kamppailuihin. Ilman näiden 

ilmiöiden huomioimista ei Suomen aluerakenteen kehitystä, eikä siten 

korkeakouluverkon muodostumista, voida ymmärtää (Moisio 2012: 19, 51). 

Menneisyys vaikuttaakin aina yhteiskunnallisten muutosten taustalla. Tätä 

kutsutaan polkuriippuvuudeksi, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa, että historian 

tapahtumat vaikuttavat nykypäivän yhteiskuntaan (Tohmo 2007: 512). Yhteiskunnalliset 

instituutiot kuten korkeakoulut muuttuvat hitaasti, ja samoin myös lainsäädäntö, 

yhteiskunnan sosiaalinen tai alueellinen rakenne ovat hitaassa muutoksessa (Aro 2007: 

33). Korkeakoulujen alueellisen aseman ymmärtämiseksi on tärkeää syventyä siihen, 

miten valtiotila on historiallisesti muodostunut erilaisissa poliittisissa prosesseissa. On 

luonnollista, että aikaisemmin rakentuneet muodostelmat, kuten esimerkiksi 

korkeakoulujen hajasijoittaminen, vaikuttavat nykyhetkenä tapahtuviin valtiotilan 

järjestelyihin.  

Korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden on nähty sitoutuneen erityisesti 

aluepolitiikan tavoitteisiin ja korkeakoulun rakenteisiin (Aarrevaara ym. 2015: 91–92). 

Erityisesti korkeakoululaitoksen laajentamisen taustalla vaikutti voimakas aluepolitiikan 

kansallinen suuntaus, jossa korkeakoulut nähtiin tärkeinä aluerakenteen osina (Sippola 

2011: 44; Moisio 2012: 159). On lisäksi selvää, että korkeakoulujen kehitykseen on 

aluepolitiikan tavoin vaikuttanut myös eri painopistein eri aikoina toiminut 

koulutuspolitiikka. Edellisten lisäksi korkeakoulujen toimintaan ovat vaikuttaneet 

yhteiskunnan työvoimapolitiikka, talouspolitiikka, innovaatiopolitiikka sekä 

sosiaalipolitiikka. Kaikki edellä mainitut poliittiset voimat asemoivat ja määrittävät 
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korkeakouluja suhteessa niiden ulkopuoliseen yhteiskuntaan (Remahl 2008: 119; 

Kallunki ym. 2015: 130).  

Historiallisten muutosten tarkastelu auttaa näkemään miten poliittiset painopisteet 

ovat kulloinkin olleet kytkeytyneet toisiinsa ja miten nämä kytkennät ovat muuttuneet 

(Kallunki ym. 2015: 130). Tutkielman yhtenä tarkoituksena onkin tutkia miten 

esimerkiksi alue- ja koulutuspolitiikan nimissä tehdyt hallinnolliset toimenpiteet ovat 

kytkeytyneet korkeakoulujen alueellisen aseman muutoksiin eri aikoina. Tavoitteena on 

tutkia korkeakoulujen alueellista koulutuksellista vaikuttavuutta, jossa opiskelijavirroilla 

on välillinen yhteys yhteiskunnan väestörakenteellisiin muutoksiin. 

Työn taustalla vaikuttaa periodisointiin pyrkivä tutkimusote. Periodisoinnissa on 

kyse yhteiskunnallisten murrosten tunnistamisesta luokittelemalla tapahtumia ja 

prosesseja niiden samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien perusteella. Näin voidaan 

tunnistaa suhteellista pysyvyyttä edustavia perättäisiä ajanjaksoja eli periodeja (Moisio 

2012: 21; Kohvakka 2016: 41–42). Korkeakoulujen kehityksen sekä niihin 

suuntautuneiden opiskelijavirtojen ymmärtäminen edellyttääkin pitkän aikavälin 

kehityskulun tulkitsemista ja pitkän aikavälin merkittävien muutos- ja murroskohtien 

läpikäymistä. Opiskelijavirtojen ymmärtäminen on mahdotonta käyttämällä pelkästään 

numerosarjoja, sillä muuttamisen taustalla on aina inhimillistä päätöksentekoa, joihin 

vaikuttavat niin yksilölliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ja 

niissä tapahtuneet muutokset (Aro 2007: 23, 32). Opiskelijoiden muuttoliike sijoittuu 

sekä nykyaikaan että menneisyyteen, ja tästä näkökulmasta tutkimustapani sisältää myös 

sosiaalishistoriallisia piirteitä. 

 

1.2 Yliopistot, ammattikorkeakoulut vai korkeakoulut? 

Kirjallisuudessa käytetään termejä niin korkeakouluista, ammattikorkeakouluista kuin 

yliopistoistakin, joten on syytä selkeyttää käsitteiden käyttöä. Ammattikorkeakoulut on 

nähty ensisijaisina sijaintialueidensa kehittäjinä, alueellisina toimijoina. Vaikka myös 

ylipistoilla on merkittävä asema niiden sijaintialueidensa kehityksessä, niiden 

vaikuttavuus on nähty jo vuoden 2004 lakiuudistuksenkin (L 715/2004) perusteella paljon 

laajempana. Usein yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on tarkasteltu erikseen, vaikka 

Ritsilän (2013: 102, 106) mukaan olisi perusteltua tarkastella niitä yhdessä. Hän näkee 
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lähtökohtana, että korkeakoulut ovat osana yhteiskuntaa ja siten kiinteässä suhteessa 

muiden toimijoiden kanssa. Myös Välimaa (2004: 45–46) tarkastelee 

ammattikorkeakouluja ja yliopistoja yhteisesti korkeakouluina, sillä hänen ei näe 

ratkaisevan suurta eroa niiden koulutustehtävien välillä.  Molemmat kouluttavat korkea-

asteen osaajia, tosin hieman eri painotuksin.  

Myös Nevala ja Rinne (2012: 203) käyttävät korkeakouluja ja yliopistoja pitkälti 

synonyymeinä, sillä heidän mukaansa 1990-luvulta lähtien korkeakoulutus vakiintui 

tarkoittamaan koko niin sanottua kolmannen asteen koulutusta. Myös Malkki ja Hölttä 

(2000: 55) havaitsivat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintakertomusten 

vertailussa korkeakoulujen olevan varsin samankaltaisia. Vartiaisen (2016: 24) mukaan 

myös kansainvälisesti on mielekästä puhua koko korkeakoulujärjestelmästä, sillä useissa 

maissa ei tehdä selkeää eroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille. Edelliset 

perustelut huomioon ottaen käsittelen tässä työssä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja 

pääasiallisesti yhdessä, korkeakouluina.  

 

2. ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS 

Korkeakoulut nähdään alueellisina toimijoina, sillä jo pelkästään niiden olemassaolo 

perustuu aluepoliittisille päätöksille (Linna 1999: 20). Yliopistojen positiivinen vaikutus 

sijaintialueidensa kehitykseen on osoitettu monissa niin kansallisissa kuin 

kansainvälisissäkin tutkimuksissa (esim. Salo 2003; Edvardsson 2014; Gerritsen 2016; 

Lendel & Qian 2017). Korkeakoulujen merkitys alueellisina vaikuttajina ja alueellisen 

eriarvoisuuden poistajina nähdään kiistattomana (Lemola 2004), ja korkeakoulujen 

myönteisestä merkityksestä alueidensa kehitykselle onkin tullut laajalti hyväksytty 

näkemys (Heikkilä & Jokinen 2015: 36).  

Yliopiston ja ympäristön välistä suhdetta on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien, mutta 

tuolloin tutkimusten taustalla painottuivat hyvinvointiyhteiskunnalle ominaiset aatteet, 

kuten tavoitteet koulutuksellisesta ja alueellisesta tasa-arvosta. Korkeakoulujen nähtiin 

tuottavan pelkällä olemassaolollaan positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä. 

Kouluttamalla työelämän tarpeisiin soveltuvia osaajia korkeakoulujen katsottiin täyttävän 

tehtävänsä (Malkki & Hölttä 2000: 54–55; Nillson 2006: 37). Yliopistoihin kohdistuva 

mielenkiinto kasvoi viimeistään 1990-luvulla, jolloin Suomen tavoitteena oli rakentaa 
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yhteiskunta, jossa tieto ja osaaminen nähtiin keskeisinä tuotannon tekijöinä. Tuolloin 

Suomessa käynnistyi useita merkittäviä muutosprosesseja, jotka korostivat yliopistojen 

alueellisen tehtävän merkitystä (Virtanen 2002: 12, 20). Korkeakouluja ei nähty 

ainoastaan tiedon tuottajina ja jakajina, vaan niiden odotettiin myös osallistuvan 

aktiivisesti alueidensa kehitykseen (Jolkkonen 1987a: 15).  

Viimeisten vuosikymmenien aikana korkeakoulut on mielletty entistä 

kiinteämmäksi osaksi yhteiskuntaamme ja samalla myös korkeakouluille on asetettu 

tavoitteeksi toimia vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa 

(esim. Ranki 2015). Korkeakoulujen vastuu alueellisesta vaikuttavuudesta ja 

kehittämisestä kasvoikin erityisesti, kun korkeakouluilla nähtiin olevan uusi niin sanottu 

kolmas yhteiskunnallinen tehtävä (Poijärvi-Miikkulainen 2004: 7). Uuden tehtävän 

myötä korkeakoulujen odotettiin siirtävän tietoa ympäröivän alueensa hyödyksi niin 

tutkimuksen ja kehittämisen kuin myös koulutustehtävänsä kautta (Ilmavirta ym. 2013: 

12).  

Vaikka yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta on tullut 

korkeakoulujen lakisääteisiä tehtäviä, niiden käsitteellisistä määrittelyistä ei ole syntynyt 

yksimielisyyttä (Pyykkö 2013). Korkeakoulujen vuorovaikutustehtävästä käydyt 

keskustelut nostivatkin esiin alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

mittaamiseen liittyviä kysymyksiä (Otronen 2005: 5). Kasvava mielenkiinto 

korkeakoulujen yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta kohtaan näkyy lukuisina 

selvityksinä, arviointeina, hankkeina ja raportteina aihepiiristä. Vaikka monissa 

tutkimuksissa onkin pyritty kehittelemään keinoja tutkia korkeakoulujen alueellisen 

vaikuttavuuden moninaista kenttää, tästä huolimatta korkeakoulujen 

vaikuttavuustehtävän mittaus on säilynyt ongelmallisena (Väisänen ym. 2015: 119).  

Vaikuttavuuden tutkimuskenttä on laaja eikä alueellisen vaikuttavuuden 

määritelmästä ole edelleenkään yleisesti hyväksyttyä mallia niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikään (esim. Ritsliä 2013; Trippl ym. 2015). Seuraavaksi pyrinkin 

tarkastelemaan mitä alueellisella vaikuttavuudella oikein tarkoitetaan, ja miten sitä on 

tutkittu. Tämän lisäksi valotan sitä, miten alueellinen vaikuttavuus ymmärretään tässä 

tutkielmassa.  
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2.1 Vaikuttavuus –mitä se on? 

Korkeakoulujen vaikuttavuutta on tutkittu paljon mitä erilaisemmista lähtökohdista. 

Käsitteen sisältö on edelleen vakiintumaton lukemattomista käsitteen jäsentämisen 

yrityksistä huolimatta (Ilmarinta ym. 2013: 90; Ritsilä 2013: 96). Vaikuttavuus 

määritelläänkin usein tieteenalan, tutkimuskohteen ja näkökulman perusteella (Raivola 

ym. 2000: 11). Kinnusen (1998: 18) mukaan vaikuttavuuskäsitteen haltuunottoa 

vaikeuttaa erityisesti käsitteiden vaikuttavuus ja vaikutus eroavaisuudet. Vaikuttavuutta 

ja vaikutuksia käytetään monesti synonyymeinä, vaikka kuitenkin kyse on Lyytisen ym. 

(2015: 51) mukaan kahdesta eri asiasta. Vaikutuksilla viitataan reaalimaailmassa 

tapahtuviin tosiasiallisiin ilmiöihin ja asioihin, kuten korkeakoulun tutkintojen 

suorittaneiden määriin. Kuitenkin vaikuttavuuden käsite on paljon monitulkintaisempi, 

sillä siinä reaalimaailmassa tapahtuneita vaikutuksia tulkitaan ja arvioidaan. 

Vaikuttavuuden tutkiminen nähdäänkin ennemminkin arvottamisprosessina, missä 

vertaillaan tosiasiatiedon (miten asiat ovat) ja arvotiedon (miten asioiden pitäisi olla) 

välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. (Kinnunen 1998: 18). 

Vaikuttavuuskäsitteen ongelmallisuutta lisäävät myös, ettei sille ole yksiselitteistä 

englanninkielistä synonyymiä. Englanninkielisiä vastineina vaikuttavuuden käsitteelle 

voidaan pitää esimerkiksi sanoja effectiveness ja efficiency, jotka saavat eri merkityksiä 

asiayhteydestä riippuen. Termeillä viitataan yleisemmin tehokkuuteen, laatuun tai 

tuottavuuteen (Linna 1999: 14–15). Kansainvälisten vaikuttavuuden tutkimusten 

löytäminen onkin haastavaa, sillä käsitteiden kääntäminen ei ole yksiselitteistä, kun 

sanojen merkitys selviää vasta asiayhteydestä (Linna 1999: 8; Niiniluoto 2015: 22).  

Hyvin usein vaikuttavuutta on pyritty määrittelemään taloudellisista lähtökohdista, 

jolloin kiinnostuksen kohteena ovat lähinnä panokset ja tuotokset (Siika-aho 2015: 261). 

Raivolan ym. (2000: 12) mukaan eräänlaiseksi vaikuttavuuskäsittelyn pohjamalliksi on 

muodostunut Englannista 1980-luvulta lähtien omaksuttu neljän laatikon malli, jossa 

vaikuttavuus määritellään osaksi kustannukset-panokset-tuotokset-tulokset -kaaviota 

(Kuva 1). Myöhemmin myös arviointiohjaukseen omaksuttu malli perustui pitkälti 

voimistuneisiin koulutuksen tehokkuusvaateisiin, ja kaavio onkin ollut käytössä myös 

esimerkiksi valtiovarainministeriön budjettiohjauksessa ja opetushallituksen opetuksen 

tuloksellisuusmallissa (Koulutuksen… 1998; Raivola ym. 2000: 12). Mallia on kuitenkin 
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kritisoitu siitä, ettei se huomioinut riittävästi toiminnan dynamiikkaa ja prosesseja. 

Prosessit tuli huomioiduksi paremmin Johnes ja Taylorin (1990) kehittelemässä 

systeemimallissa, jossa vaikuttavuus on jaoteltuna eri osatekijöistä koostuvaan ketjuun 

(esim. Kinnunen 1998: 19). Nykyään erilaisia panos-prosessi-tuotos - malleja on kehitelty 

runsaasti, mutta tästä huolimatta yhtään yleisesti hyväksyttyä mallia ei ole saavutettu 

(esim. Molas-Gallart & Castro-Martínez 2007). Mallien konkreettinen sisältö 

vaihteleekin käyttökohteen tai käyttötarkoituksen mukaan (Lemola ym. 2008: 24).  

Koulutuksen vaikuttavuuden tarkastelussa mielestäni helposti ymmärrettävää 

jäsennystapaa on käyttänyt Sitran asiantuntija Matti Aistrich (2014), joka on 

yksinkertaistanut vaikutusketjun kattamaan toiminnan panokset, tuotokset, vaikutukset ja 

vaikuttavuuden (Kuva 2). Myös Laurean ammattikorkeakoulu (Männikkö ym. 2017) 

käyttää samanlaista logiikkaketjua vaikuttavuuden jäsentämiselle. Tässä näkemyksessä 

vaikuttavuuden tärkeänä osana nähdään toiminnan panokset, mikä voi näkyä esimerkiksi 

opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määränä. Seuraavana vaiheena ovat toiminnan 

 

Kuva 1. Vaikuttavuuden neljän laatikon malli (Raivola ym. 2000, tekijän muokkaamana).  

 

 

Kuva 2. Vaikuttavuus osana panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuus mallia (mukaillen Aistrich 2014). 
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tuotokset, joilla viitataan usein koulutuksen välittömään tuotokseen, esimerkiksi 

suoritettuihin tutkintoihin. Vaikutuksilla tarkoitetaan niitä konkreettisia muutoksia, jotka 

ovat tapahtuneet panosten ja tuotosten seurauksena. Tällä voidaan viitata esimerkiksi 

opiskelijoiden saamaan ammattitaitoon. Ketjun viimeisenä askeleena on vaikuttavuus, 

jolla viitataan laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden 

kerryttämä ammattitaito saa aikaan muutoksia yrityksissä niin, että se hyödyttää myös 

sijaintialueensa kilpailukykyä (Männikkö ym. 2017). Ketjun haaste näkyy yleensä 

askeleessa vaikutuksesta vaikuttavuuteen. Käsitteiden ero ei aina ole selvä, ja monesti 

vaikuttavuus ilmenee vasta vuosien päästä. Vaikuttavuus on lisäksi sidoksissa moniin 

tekijöihin, eikä sen syyt ole itsestäänselviä tai helposti eristettävissä (Aistrich 2014).  

Lemola ym. (2008: 23) luonnehtivat panos-tuotos -malleja prosessimalleiksi, 

virtausmalleiksi tai ilmiöiden luokittelu ja kuvausmalleiksi. Mallin avulla voidaankin 

jäsentää vaikuttavuusprosessin eri vaiheita, ja kaavio antaakin hyvän yleiskuvan siitä, 

millaisia osavaiheita pitkäkestoinen ja moniulotteinen prosessi panoksista vaikutuksiin 

saakka sisältää. On kuitenkin huomattu, että yksinkertaistetun kaavion pohjalta tehdyt 

tarkastelut antavat parhaimmillaankin vain viitteellistä tietoa panosten, tuotosten ja 

vaikutusten välisistä suhteista (Lemola ym. 2008: 23). Monissa selvityksissä onkin 

jouduttu huomaamaan, että vaikuttavuuden mittaukseen liittyy useita haasteita: miten 

mitata vaikuttavuutta, kun vaikutukset toteutuvat moninaisten sosiaalisten, kognitiivisten 

ja institutionaalisten prosessien välityksellä ja vaihtelevalla aikavälillä (esim. Molas-

Gallart & Castro-Martínez 2007; Rossi & Rosli 2015; Secundo ym. 2017).  

Raivolan ym. (2000: 13) mukaan vaikuttavuusmallien ongelmana on, että ne 

suuntautuvat lähes yksipuolisesti rationaalisesti mitattavaan tuloksellisuuteen. 

Vaikuttavuuden yläkäsitteeksi onkin usein määritelty tuloksellisuus, jonka alle myös 

taloudellisuus ja tehokkuus sijoittuvat (Linna 1999: 8). Esimerkiksi Suomen 

korkeakoulujen rahoitusmallissa vaikuttavuus ymmärretään paljolti tuloksellisuuden 

synonyyminä, ja rahoitusmallin mittarit painottuvatkin pääosin tuotos- ja 

prosessimittareihin (Ranki 2015: 242, 244). 

Erityisesti koulutuksen vaikuttavuuden määrittely on perinteisesti sidottu 

oppimistavoitteiden ja – tulosten mittaamiseen (Miettinen & Lyytimäki 2008: 22). Tässä 

niin sanotussa tavoitelähestymistavassa pyritään keräämään tietoa tavoitteiden 

saavuttamisesta, jotta pystytään selvittämään, onko koulutus onnistunut tehtävässään. 
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Tämä lähestymistapa usein perustuukin siihen, että päättäjille tuotetaan tietoa, jota he 

voivat hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä (Valtonen 1997: 11).  

Valtosen (1997: 45) mukaan on kuitenkin suppea-alaista nähdä koulutuksen vaikuttavuus 

yksinomaan tavoitteiden saavuttamisen asteena, sillä koulutuksella on paljon piileviä 

vaikutuksia, joita ei voi mitata.  Raivolan ym. (2000: 12) mukaan tavoitteet voivatkin olla 

huonosti määriteltyjä tai ristiriitaisia ja kiistanalaisia. Esimerkiksi korkeakoulutus voi 

tuottaa oppimistuloksia, vaikkei koulutukselle asetetut tavoitteet esimerkiksi suoritettujen 

tutkintojen määrissä toteutuisikaan.   

Suurin osa koulutuksen vaikutuksista tuleekin ilmi vasta pitkän ajan kuluttua, jopa 

vuosikymmenien jälkeen. Vaikuttavuudella on siten aina oma ajallinen ulottuvuus 

(Nieminen 2004: 28-29). Koulutuksen vaikuttavuustutkimuksen haasteellisuutta lisää 

myös, ettei koulutus ole ainoa ihmisten elämään vaikuttava asia. Myös monet muut 

yhteiskunnalliset instituutiot ovat osana yksilöiden elämää ja tuottavat vaikutuksia 

samanaikaisesti koulutuksen kanssa. Vaikuttavuustarkastelujen kannalta onkin 

ongelmallista erottaa mikä on koulutuksen ja mikä jonkin muun instituution tuottamaa 

vaikutusta (Valtonen 1997: 41). 

Vaikuttavuus on monitahoinen ja vaikeasti tutkittava ilmiö (Tenhula 2007: 13). Silti 

sitä on pyritty tutkimaan ja selvittämään useissa yhteyksissä. Rossin ja Roslin (2015: 

1971) mukaan korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vuorovaikutustehtävästä ja etenkin 

tiedon siirrosta on tullut niin tärkeä taloudellinen tekijä, että ilmiö on saanut poliittiset 

päättäjät suunnittelemaan työkaluja ja keinoja korkeakoulujen yhteiskunnallisen tehtävän 

toteutumisen tarkkailuun. Molas-Gallart ja Castro-Martínez (2007: 327) näkevät 

kuitenkin ongelmallisena, että korkeakoulujen vaikuttavuuden arvioinnin kehittelyllä ja 

poliittisella päätöksenteolla on niin suora yhteys. Korkeakoulujen vaikuttavuuden 

mittaamisessa painottuvatkin usein vaikuttavuuden helposti mitattavat osa-alueet, kuten 

tutkinnon suorittaneiden määrät. Samalla kuitenkin piilevät vaikeasti mitattavat 

vaikuttavuuden osa-alueet jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Siten vaikuttavuuden 

indikaattorien valinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia, sillä ne voivat ohjata ja muokata 

korkeakoulujen sisäisiä toimintatapoja suosimaan vain tiettyjä helposti mitattavia 

indikaattoreita. Samalla kuitenkin korkeakoulujen aito vaikuttavuus alueen hyväksi voi 

jäädä suppeaksi (Ranki 2015: 245; Rossi & Rosli 2015: 1971).  Molas-Gallartin ja Castro-

Martínezin (2007: 321–322) muistuttavatkin, etteivät korkeakoulun vaikuttavuutta 
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kuvaavat indikaattorit aina suinkaan mittaa sitä, mikä on todellisuudessa tärkeää ja 

vaikuttavaa.  

Korkeakoulujen kolmannen tehtävän mittaaminen on koettu hankalaksi, ja väittely 

aiheesta on edelleen auki (esim. Secundo ym. 2017: 237). Erilaisia panoksia, toimintoja 

ja tuotoksia kuvaavia indikaattoreita on runsaasti saatavilla, mutta haasteena on löytää 

keinoja kokonaisten vaikutusketjujen kuvaamiseen ja analysoimiseen ilman, etteivät 

vaikuttavuuden osatekijät jäisi toisistaan irralliseksi (Lemola ym. 2008: 10).  

Monimuotoiselle ilmiölle on vaikeaa kehittää pitkälle kehitettyä teoreettista mallia, joka 

pystyisi huomioimaan eri elementtien keskinäisen sidoksellisuuden. Kattavaa mallia on 

vaikeaa kehittää ja vaikuttavuuden arviointia on haasteellista yksinkertaistaa ilman laajaa 

kritiikkiä (Ritsilä 2013: 106–107). 

 

2.2 Alueellinen vaikuttavuus käsitteenä 

Korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta on tutkittu Suomessa jo 1970-luvulta alkaen. 

Alueellisen vaikuttavuuden tutkimusten pioneerina pidetään Ari Antikaista (1974, 1975, 

1976a, 1976b), joka on tutkinut korkeakoulujen ja ympäristön suhdetta osana 

opetusministeriön tilaamaa Yliopisto ja ympäristö –tutkimusprojektia 1970-luvulla. 

Tutkimusten tavoitteena oli selvittää korkeakoulujen vaikutusta ympäristöönsä. 

Ympäristö määritetään näissä tutkimuksissa korkeakoulujen vaikutusalueina tai 

tarkemmin alueina, joihin korkeakoulujen toiminnalliset yhteydet esimerkiksi 

opiskelijarekrytoinnin kautta ulottuvat. Antikaisen (1974: 34) mukaan vasta 

korkeakoulujen lukumäärän lisääntyminen ja hajasijoittaminen on synnyttänyt 

korkeakoulujen vaikutusalueet, joiden olemassaoloa ei aikaisemmin edes tiedostettu tai 

tunnistettu. Tätä aikaisemmin yksittäisten korkeakoulujen vaikutusalueet suuntautuivat 

valtakunnallisesti koko maahan. Salon (2003: 40) mukaan korkeakoululaitoksen 

vaikutusalueen käsite otettiinkin käyttöön kuvaamaan keskeisen alueellisen 

vaikuttavuuden piiriä.  

Antikaisen käyttämät korkeakoulun ja ympäristön vuorovaikutukselliset muodot 

ovat muotoutuneet eräänlaiseksi käsitteelliseksi perustaksi myöhemmille Suomen 

korkeakoulujen vaikuttavuustutkimuksille (esim. Jolkkonen 1987a; Haveri 1988; 

Kinnunen 1998; Lehtinen 2004). Antikaisen (1974: 14–15, 40) mukaan korkeakouluilla 
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on niin työllistäviä, tiedollisia, taloudellisia, kulttuurisia kuin poliittisiakin vaikutuksia 

ympäristöönsä. Hänen mukaansa vaikutukset ilmenevät sekä korkeakoulun tehtävissä ja 

toiminnoissa, ja tämän lisäksi korkeakoulu vaikuttaa ympäristöön pelkällä 

olemassaolollaan. Antikaisen näkemystä mukaillen Linna (1999: 7) määrittelee 

korkeakoulujen vaikuttavuuden olevan kaikkea sitä, mitä korkeakoulu toiminnallaan ja 

olemassaolollaan saa aikaan. Siika-aho (2015: 261) on taas tiivistänyt korkeakoulujen 

alueellisen vaikuttavuuden kuvaamaan sitä, kuinka paljon ja millä tavoin korkeakoulu 

vaikuttaa yhteiskuntaan.  

Korkeakoulujen alueellisten vaikutusten nähdään ilmenevän korkeakoulujen 

tehtävissä kuten opetus- ja tutkimustehtävissä. Siten korkeakoulujen alueellisten 

vaikutusten tarkastelu on mahdollista jakaa korkeakoulujen koulutustehtävän ja 

tutkimustehtävän aikaansaamien vaikutusten tutkimiseen (Haveri 1988: 35). 

Koulutustehtävässä voidaan erottaa kolme vaihetta: opiskelijoiden rekrytointi, 

varsinainen koulutusprosessi ja lopulta tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 

työelämään (Linna 1999: 7). Opiskelijoiden rekrytointi saa aikaan vaikutuksia sekä 

lähtökunnassa että korkeakoulupaikkakunnalla. Tämän lisäksi opiskelijoiden muuttoliike 

vaikuttaa myös koko maan väestörakenteeseen. Tutkinnon suorittaneiden nähdään 

työelämään sijoittuessaan levittävän korkeakouluissa saamiaan tiedollisia, asenteellisia ja 

taidollisia valmiuksia ympäristöön. Opiskelijoiden nähdään siis siirtävän tietoa ja 

osaamista alueiden tarpeisiin, eli niiden nähdään toimivan inhimillisen pääoman siirtäjinä 

(Kurikka 2008: 8; Berck ym. 2016: 757–758). 

 Korkeakoulujen pelkkä olemassaolo paikkakunnalla tuo alueelle etenkin 

taloudellista hyötyä esimerkiksi työpaikkojen ja korkeakoulujen käyttämien palveluiden 

muodossa. Lisäksi korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta tuovat alueelle rahavirtoja 

kuluttamalla alueen palveluita. Korkeakoulun olemassaololla on myös vaikutuksia alueen 

kulttuuriseen ja poliittiseen ilmapiiriin (Haveri 1988: 44,51; Goddard & Vallance 2013: 

2). Nuorten kasvaneen osuuden nähdään muun muassa rikastuttavan 

korkeakoulukaupungin kahvila- ja ravintolakulttuuria. Toisaalta korkeakoulu vaikuttaa 

myös sijaintikaupunkinsa saavutettavuuteen, imagoon ja tunnettavuuteen (Aro 2012; 

Edvardsson 2014: 10). Korkeakoulujen perustamisen on havaittu vaikuttavan myös 

sijaintikaupungin väestörakenteeseen väestön määrän kasvuna sekä korkeasti 

koulutettujen kasvaneena osuutena alueella (Kallinen 1995; Edvardsson 2014).  
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Korkeakoulut vaikuttavat alueisiinsa myös tutkimustehtävän kautta, sillä niiden nähdään 

levittävän alueilleen tietoa ja inhimillistä pääomaa tutkimuksen ja siihen perustuvan 

osaamisen kautta. Tähän näkemykseen perustuen korkeakouluilla nähdäänkin olevan 

keskeinen asema osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen luomisessa. Viime 

aikoina on kiinnostuttu siitä, miten yliopistollinen osaaminen ja tutkimustieto saataisiin 

nykyistä tehokkaammin yhteiskunnan käyttöön (Malinen ym. 2015: 223). Tieto nähdään 

nykypäivänä merkittävänä tuotannontekijänä (Inkinen 2011b: 40), minkä seurauksena 

yhteiskunnasta on alkanut nousta entistä suurempia paineita ja odotuksia yliopistoja 

kohtaan (Perttula 2011: 137). Yliopistojen perinteisten tehtävien, opetuksen ja 

tutkimuksen, rinnalle ovatkin nousseet ulkoiset tehtävät ja velvoitteet sekä sitoutuminen 

alueelliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen (Virtanen 2002: 17). 

Korkeakoululaitos on ajan myötä muuttunut aiemmin suljetusta niin sanotusta 

norsunluutornista entistä avoimemmaksi yhteiskunnan kanssa vuorovaikutuksellisesti 

toimivaksi yhteisöksi. Vuorovaikutus korkeakoulun ja yhteiskunnan välillä ei suuntaudu 

pelkästään yhteen suuntaan, sillä myös ympäristö vaikuttaa korkeakoulujen sisäisiin 

toimintatapoihin (Haveri 1988: 36). Vaikuttaessaan yhteiskuntaan korkeakoulut 

muuttavat samalla myös omaa toimintaympäristöään. Korkeakoulut ovat siten 

toiminnallinen osa sitä ympäröivää yhteiskuntaa, jonka mukana se muuttuu, ja jota se itse 

muuttaa (Linna 1999: 10; Niiniluoto 2015: 18). Siika-ahon (2015: 261) mukaan 

vaikutusten ja vaikuttavuuden kaksisuuntaisuus eli vuorovaikutteisuus nousi 

keskusteluun laajemmin erityisesti 2000-luvun loppupuolella. Korkeakoulujen 

vaikuttavuuden tarkastelut ovatkin viime vuosina painottuneet korkeakoulujen 

yhteiskunnallisten vuorovaikutusmuotojen tutkimiseen (Ritsilä 2013: 106). 

Korkeakoulujen yhteiskunnallisten merkitysten korostaminen ei ole uusi asia, 

mutta aihe nousi esille, kun uusilla korkeakouluilla havaittiin olevan positiivisia 

vaikutuksia alueelliseen kehitykseen. Erityisesti uusien maakunnallisten korkeakoulujen 

perustamisella on nähty olevan merkittäviä vaikutuksia alueen elinvoimaisuuteen ja 

kilpailukykyyn (Otronen 2005: 5). Korkeakoulujen niin sanottu palvelutehtävä alkoi 

voimistua 1990-luvulla, ja uudella tehtävällä viitattiin korkeakoulujen perustehtävien 

tutkimuksen ja koulutuksen ohella harjoitettuun yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

Yliopistojen aktiivinen rooli yhteiskunnallisena toimijana vahvistui, kun vuonna 2005 

voimaantulleessa muuttuneessa yliopistolaissa (L715/2004) yliopistojen velvoitettiin 
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hoitavansa tehtävänsä vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäröivän yhteiskunnan 

kanssa. Tämän seurauksena 2000-luvun loppupuolella erillisen kolmannen tehtävän 

sijaan on alettu korostaa tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 

keskinäistä yhteen kietoutumista (Heikkilä & Jokinen 2015: 34). Jo yliopistolain 

lausemuotokin: ”vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa” asemoi yliopistot 

osaksi yhteiskuntaa eikä siitä erilliseksi saarekkeeksi (Niiniluodon 2015: 19). 

Ammattikorkeakouluilla on ollut jo perustamisestaan lähtien alueellinen tehtävä 

(Korkeakoulujen… 2001: 16), mikä kulminoitui vuoden 2003 ammattikorkeakoululaissa 

(351/2003), jolloin ammattikorkeakouluille kirjattiin tehtäväksi tukea toiminnallaan 

alueensa kehitystä.  

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on alettu ymmärtää keinoksi tehostaa 

koulutuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Aarrevaara ym. 2015: 91). 

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nähdään ikään kuin heijastavan sitä, 

miten korkeakoulu hoitaa perustehtäviään eli tutkimusta ja koulutusta. Korkeakoulujen 

yhteiskunnallinen vuorovaikutus on saanut myöhemmin lyhennetyn lempinimen: YVV, 

jolla viitataan Ritsilän (2013) kehittelemään yhteiskunnalliseen vuorovaikutuksen ja 

vaikuttavuuden kehykseen (Kuva 3). Korkeakouluilta odotetaankin entistä 

vuorovaikutteisempia toimia vaikuttavuuden tehostamiseksi. Esimerkiksi Wahlforsin ja 

Aarrevaaran (2015: 5–6) näkemyksessä korkeakoulujen vaikuttavuus perustuu 

vuorovaikutukseen korkeakoulujen sisällä, korkeakoulujen välillä sekä korkeakoulujen ja 

yhteiskunnan muiden sektorien välillä.  

 

 

Kuva 3. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehä (Ritsilä 2013: 

106, tekijän muokkaamana). 
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2.2.1 Alueellinen vaikuttavuus tässä tutkielmassa 

Katson korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden syntyneen korkeakoulun koulutus- ja 

tutkimustehtävistä sekä olemassaolosta ja vuorovaikutuksellisesta toiminnasta alueella. 

Ymmärrän alueellisen vaikuttavuuden sisältävän kaiken, mitä korkeakoulu toiminnallaan 

ja olemassaolollaan saa yhteiskunnassa aikaan. Tutkielmassa keskityn tarkastelemaan 

erityisesti korkeakoulujen koulutustehtävän ensimmäistä vaihetta eli 

opiskelijarekrytointia. Siten työn empiirisessä osassa yliopiston vaikutusalueen katson 

muodostuvan opiskelijoiden rekrytointialueista (Kuva 4). 

 

2.3 Vaikuttavuustutkimusten monet muodot 

Hankalaksi koettua vaikuttavuuden käsitettä on pyritty selkeyttämään jakamalla 

vaikuttavuus useisiin erilaisiin teemoihin. Linnan (1999: 14–18) mukaan alueellisen 

vaikuttavuuden lisäksi on myös muita vaikuttavuuden ulottuvuuksia kuten taloudellinen, 

kulttuurinen, poliittinen, koulutuksellinen tai tutkimuksellinen vaikuttavuus. Kinnunen 

 

Kuva 4. Tutkielman teoreettinen viitekehys (Mukaillen Haveri 1988; Riikkinen 2002). 
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(2001: 11) taas näkee neljä erilaista näkökulmaa, joista korkeakoulujen vaikuttavuuden 

tutkimusta voidaan tarkastella. Korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta voidaan 

lähestyä niin aluekehityksen, koulutuksen, tiedepolitiikan kuin korkeakoulujen ja alueen 

välisen vuorovaikutuksenkin näkökulmista.  

Heikkilän ja Jokisen (2015: 37) mukaan vaikuttavuuden luokittelu erilaisiin 

teemoihin (kuten poliittisiin, taloudellisiin tai sosiokulttuurisiin) on kuitenkin hauras, sillä 

monet ilmiöt sisältävät useita ulottuvuuksia eikä niitä voi selkeästi erottaa toisistaan. 

Myös Linna (1999: 7–8) toteaa, ettei vaikuttavuuden käsiteanalyyttiselle tarkastelulle ole 

yhtä kattavaa yleisesti hyväksyttävää mallia. Korkeakoulujen vaikuttavuuden tutkimus 

vaihteleekin asiayhteyden ja näkökulma painotuksen perusteella, mikä tekee samalla 

vaikuttavuuden käsitteellisestä haltuunotosta haastavaa (Lyytinen ym. 2015: 50). Samoin 

Ilmarinta ym. (2013: 89) näkevät yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden hyvin 

moniulotteisena käsitteenä. Sen lisäksi, että vaikutukset kertyvät usein pitkällä 

aikavälillä, myös vaikuttavuuteen liittyvät tekijät ovat sidoksissa toisiinsa. Haverin 

(1988: 5) mukaan taas korkeakoulujen toiminnan vaikutuksia on vaikea nähdä, ja siten 

vaikuttavuus on hankalasti mitattavissa. Aro (2012) kysyykin, miten monimutkaisista 

yhteiskunnallisista ilmiöistä voi erottaa syy- ja seuraussuhteet, kun monet tekijät 

vaikuttavat lopputulokseen? 

Vaikuttavuuden arvioinnin yhtenä haasteena on esimerkiksi 

korkeakoulukaupunkien lähtökohtaisesti erilainen luonne (Ritsilä 2013: 108; Lyytinen 

ym. 2015: 52). Kinnusen (2001: 9) mukaan suurissa kasvukeskuksissa sijaitsevien 

korkeakoulujen vaikuttavuutta tulisikin mitata eri tavoin kuin perifeerisillä alueilla 

sijaitsevien korkeakoulujen. Toinen ongelmakohta vaikuttavuuden tutkimukselle on 

vaikutusalueen rajaus. Vaikuttavuus on ilmiönä niin laaja, että sitä lähestytään useilta eri 

aluetasoilta. Vaikuttavuutta voidaan hahmottaa niin yksilön, organisaation, alueen kuin 

yhteiskunnankin kannalta (Miettinen & Lyytimäki 2008: 20). Samoin korkeakoulut 

nähdään niin paikallisina, kansallisina kuin globaaleinakin toimijoina (Kinnunen 2001: 

9). Antikaisen (1974: 33) mukaan korkeakoulujen vaikutusalue voikin näkökulman 

perusteella ulottua niiden omaan kaupunkiin, maakuntaan, koko valtakunnan 

eteläisimpiin osiin tai jopa kansallisten rajojen ulkopuolellekin. Korkeakoulujen 

vaikuttavuuden tarkastelutaso voi siten vaihdella lähialueesta maailmanlaajuiseen 

(Niiniluoto 2015: 23). Vaikuttavuuden näkyminen useilla aluetasoilla tekeekin 
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korkeakoulujen ympäristöstä moniselitteisiä, koska ympäristöllä voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi korkeakoulun sijaintikaupunkia, lähikuntia, suhteellista vaikutusaluetta, 

absoluuttista vaikutusaluetta tai opiskelijoiden rekrytointialuetta. Vaikutusalue 

määrittyykin tarkemmin usein tutkimuksen ongelmanasettelun perusteella (Haveri 1988: 

37). Siten vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävien indikaattorien valinta ei ole täysin 

yksiselitteistä, sillä ne kohtelevat eri aloja ja korkeakouluja eri tavalla. 

Yksiselitteisiä ja ongelmattomia indikaattoreita yhteiskunnallisen 

vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tutkimiseksi ei ole pystytty kehittämään Suomessa 

tai kansainvälisesti. Tutkimuskenttä korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta on 

myös kansainvälisesti erittäin laaja, koska korkeakoulujen kolmas tehtävä määritellään 

eri tavoin eri maissa (Trippl ym. 2015). Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

hahmottaminen perustuukin pitkälti sille, miten korkeakoulut nähdään osana 

yhteiskunnallista kehitystä (Kaukonen 2004: 69–70). Lisäksi korkeakoulujen merkitystä 

on korostettu eri aikoina eri tavoin, joten yhteiskunnalliset odotukset eri aikoina 

määrittelevät myös vahvasti sitä, mistä näkökulmasta korkeakoulujen vaikuttavuutta 

halutaan lähestyä (Niiniluoto 2015: 24).  

 

2.3.1 Korkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus näkyy monin tavoin 

Yliopistojen merkitys innovaatiotoiminnalle on tunnistettu länsimaissa jo pitkään. 

Keskeisenä viestinä on, että yliopistojen tulisi kiinnittyä entistä tiiviimmin 

lähiympäristöönsä tehtävien ja toimintansa kautta. Yliopistojen ja ympäröivän 

yhteiskunnan suhteita ja toimintatapoja kuvaamaan on pyritty kehittämään erilaisia 

malleja, joista keskeisimpiä ovat niin sanottu kolmoiskierremalli (eng. triple helix) 

Kolmoiskierremallissa alueen innovaatioiden ja taloudellisen kasvun nähdään perustuvan 

yliopistojen, yritysten ja julkisen sektorin vuorovaikutukselliseen suhteeseen (Stenvall 

ym. 2011: 170; Yigitvanar ym. 2017). Onnistuneesta innovatiivisesta 

toimintaympäristöstä on monissa yhteyksissä tuotu esiin Kalifornian Piilaakso (eng. 

Silicon Valley), jonka yhtenä menestyksen perustekijänä nähdään alueella toimivat 

yliopistot ja tutkimuslaitokset. Alue nähdään koko maailman yhtenä keskeisimpänä 

teknologiakeskittymänä, jossa ideoita jalostetaan innovaatioiksi (Andersson ym. 2009; 

Inkinen 2011a: 25–26; Salo 2014: 83). Menestyneiden alueiden tutkimuksen tuloksia 

pidetään universaaleina ja kaikkiin tapauksiin yleistettävinä, mikä on kuitenkin 
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ongelmallista. Samoja innovaatioita mittaavia malleja ei voi soveltaa samalla tavalla 

esimerkiksi perifeeristen alueiden tilanteeseen (Suorsa 2007: 17). 

Virtasen (2002: 21) mukaan korkeakoulujen merkitys alueen elinkeinoelämään on 

suhteellisesti suurempi periferiassa kuin suuremmissa kaupungeissa. Samaa näkemystä 

tukee Boucherin ym. (2003: 890–891) tutkimus, joka osoittaa korkeakouluverkoston 

tiheyden vaikuttavan korkeakoulujen alueelliseen vaikuttavuuteen. Alueidensa 

kehitykseen ovat parhaiten sidoksissa perifeerisillä alueilla toimivat suhteellisen suuret 

korkeakoulut, joiden lähellä ei sijaitse muita kilpailevia korkeakouluja. Ei ole siten ihme, 

että alueellisen tehtävän merkitystä on korostettu Suomessa juuri maakunnallisten 

yliopistojen kohdalla (Virtanen 2002: 21). Myös kaupungin koolla on merkitystä siihen, 

millä aluetasolla vaikutukset näkyvät. Boucher ym. (2003) ottavat esimerkiksi suurilla 

metropolialueilla sijaitsevat korkeakoulut, joilla on paljon globaaleja verkostoja ja 

kytköksiä, mutta suhteessa vähemmän paikallisia vaikutuksia.  

Koska alueet ovat luonteeltaan erilaisia, korkeakoulujen alueellisia vaikutuksia on 

mahdoton yleistää. Onkin havaittu, että pienemmillä alueellisilla korkeakouluilla on usein 

rajoittuneempi vaikutus alueen innovaatiodynamiikkaan kuin mitä suuremmilla 

tutkimusyliopistoilla (Yigitcanlar ym. 2017). Young (2015) kyseenalaistaakin 

kolmoiskierremallin soveltamisen esimerkiksi sellaisilla alueilla, joilla elinkeino on 

keskittynyt vain luonnonvaroihin innovaatioteknologioiden sijasta. Tällaisilla alueilla 

korkeakoulu joutuu etsimään toisenlaisen lähestymistavan sitoutuessaan yhteistyöhön 

elinkeinoelämän kanssa.  Salo (2014) näkee toisaalta Oulun teknologiakeskittymän 

menestyksen taustalla Oulun pienen koon, joka on helpottanut verkostojen luomista 

paikallisesti, kun useimmat toimijat tuntevat toisensa. Itse asiassa juuri Oulun 

perifeerinen sijainti on vähentänyt kilpailua muiden suurten kaupunkien kanssa, mikä on 

tehnyt kaupungista itsenäisemmän toimijan.  

Yliopistojen alueellisiin vaikutuksiin vaikuttaa sijaintialueen koon ja 

korkeakouluverkoston lisäksi myös alueen historiallinen konteksti (Boucher ym. 2003). 

On esimerkiksi havaittu, että korkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus on erilaista 

kehittyvissä maissa länsimaihin verrattuna (esim. Abonyin 2016; Fongwa & Marais 

2016). Niemisen (2004: 38) mukaan vaikuttavuuden syntymiseksi ei riitä pelkästään, että 

yliopisto siirtää tietoa alueelleen. Tiedon tulisi olla hyödyntäjän eli sijaintialueen kannalta 

käyttökelpoista. Tiedon siirto tarvitsee Lemolan (2004: 116) mukaan toimivan alusta, 
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joka pystyy ottamaan tiedon vastaan. On selvää, että korkeakoulujen sijaintialueiden 

toimintaympäristöt eroavat toisistaan, ja siten yliopistojen vaikutusmahdollisuudet 

alueellaan eroavat. Fongwan ja Maraiksen (2016) havaitsivat, että kehittyvissä maissa 

yliopistojen tuottama tieto siirtyy sijaintialueelle heikosti, sillä alueille ei ole syntynyt 

alustoja eikä siten keinoja tiedon hyödyntämiseen. Heidän mukaansa erityisesti 

elinkeinoelämän, hallinnon ja yliopiston välinen vuorovaikutus on heikkoa, minkä takia 

alueilla on heikko kyky absorboida yliopiston tarjoamaan tietoa käyttöönsä. Myös 

Abonyin (2016) tutkimus Pohjois-Ghanan yliopiston alueellisista vaikutuksista osoitti, 

että kehitysalueilla yliopiston ja sen sijaintialueen väliset vuorovaikutukselliset yhteydet 

jäävät heikoiksi. Korkeakoulun ja alueellisen kehityksen yhteys voi jäädä heikoksi myös 

länsimaissa: esimerkiksi Di Liberto (2008) havaitsi, että Italian eteläiset alueet hyötyvät 

vähemmän korkeakouluista kuin maan pohjoiset osat.  

Korkeakoulutuksen kansainvälistyessä myös korkeakoulujen vaikuttavuus on 

saanut uudenlaisen globaalin ulottuvuuden. Kansainvälisissä tutkimuksissa tiedon ja 

osaamisen korostunut asema onkin ohjannut tutkimuksellista mielenkiintoa erityisesti 

suurten metropolikaupunkien osaamiskeskittymiin (Edvardsson 2014). Esimerkiksi 

Lendel ja Qian (2017) havaitsivat, että taloudellisesta taantumasta selvisivät parhaiten 

sellaiset Pohjois-Amerikan metropolialueet, joilla sijaitsi yliopisto. Knightin (2013) 

mukaan metropolialueen osaamisen keskittymät (eng. educational hub) ovatkin nousseet 

tärkeiksi tutkimusaiheiksi samalla, kun korkeakoulutus on kansainvälistynyt ja 

markkinoistunut. Globalisaation myötä monet metropolikaupungit ja kaupunkiseudut 

ovat ilmoittautuneet pyrkivänsä kehittämään alueestaan kansainvälisiä osaamisen ja 

koulutuksen keskittymiä, jotka houkuttelevat parhaimmat opiskelijat ja osaajat alueelle. 

Taustalla vaikutta valtioiden halu käyttää korkeakoulutusta saadakseen strategista 

poliittista hyötyä kansainvälisessä kilpailussa (Lo 2015: 57).  

 

2.3.2 Korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden tutkimusperinne Suomessa 

Suomessa korkeakoulujen yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta on pyritty 

selvittämään useissa opinnäytetöissä, tutkimuksissa, arvioinneissa ja selvityksissä (esim. 

Kallinen 1995; Kinnunen 2001; Mäntylä 2002; Mäkinen 2006). Virtanen (2002: 66) 

näkee korkeakoulujen alueellisten vaikuttavuustutkimusten päänavauksena 

korkeakoulujen arviointineuvoston organisoiman Kuopion yliopiston 
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itsearviointihankkeen. Hanke käynnistyi vuonna 1997, kun yliopistolakiin (645/1997) 

yliopistoille kirjattiin yleinen arviointivelvoite. Raportti (Kinnunen 1998) tuki 

aikaisempia näkemyksiä alueellisten korkeakoulujen positiivisista vaikutuksista 

sijaintialueena kehitykselle, sillä selvityksen perusteella Kuopion yliopiston asema 

alueen teknologisen ja taloudellisen kehityksen turvaajana näyttäytyi huomattavana. 

Lisäksi yliopisto tasasi korkeakouluopiskelijoiden alueellista taustaa toimimalla 

merkittävänä koulutusväylänä Itä-Suomen nuorille. 

Välimaan (2000: 70) mukaan arvioinnit alkoivat vakiintua vuosituhannen 

vaihteessa osaksi suomalaisten korkeakoulujen toimintaa. Samoin myös korkeakoulujen 

alueellista vaikuttavuutta arvioitiin lukuisten vaikuttavuusarviointien yhteydessä 

(Otronen 2005). Arviointivelvoitteen noudattamiseksi korkeakoulujen oli arvioitava 

koulutustaan, tutkimustaan ja julkistettava arvioinnin tulokset. Korkeakoulujen 

arviointineuvoston organisoimassa yliopistoarvioinnissa alueellinen vaikuttavuus oli 

keskeisenä teemana myös Joensuun ja Turun yliopistojen ja Lappeenrannan teknillisen 

korkeakoulun arvioinneissa (Lindqvist 2001). Merkittävänä alueellisen vaikuttavuuden 

kriteerin määrittelynä pidetään Korkeakoulujen arviointineuvoston vuonna 2001 

julkaistua korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden arviointiraporttia (Kinnunen 2001).  

Myöhemmin Korkeakoulujen arviointineuvosto teki opetusministeriön toimeksiannosta 

selvityksen erikseen myös ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksista (Katajamäki 

& Huttula 2002).  

Suomessa oli 1990-luvulla käynnistynyt useita merkittäviä muutosprosesseja, jotka 

ovat korostaneet yliopistojen alueellisen tehtävän merkitystä. Vuosituhannen vaihteessa 

kiinnostus korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuutta kohtaan voimistui, samalla kun 

keskustelut korkeakoulujen kolmannesta tehtävästä lisääntyivät. Korkeakoulujen 

alueellisen roolin vahvistaminen kulminoitui Suomessa vuosituhannen alussa, kun 

opetusministeriö asetti korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmän selvittämään 

keinoa korkeakoulujen taloudellisten aluevaikutusten vahvistamiseksi 

(Korkeakoulujen… 2001). Selvityksen perimmäisenä tavoitteena oli löytää sellaisia 

vaikuttavuuden keinoja, joita maassamme ei oltu vielä riittävästi hyödynnetty. 

Korkeakoulujen toiminnalta toivottiin entistä selkeämpää vaikuttavuutta niin uusien 

innovaatioiden kuin osaamisen levittämiseen ja luomiseen (Virtanen 2002: 14–16). 

Korkeakoulun alueellisen kehittämisen työryhmä (2001: 30) asetti muun muassa 
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korkeakouluille tavoitteeksi laatia ulkoisen toiminnan strategian, jossa alueellinen 

kehittäminen on otettu huomioon. Esimerkiksi Vaasan yliopistossa osana strategiaa 

tehtiin kattava analyysi yliopiston alueellisesta vaikuttavuudesta (Mäntylä 2002). 

Tulosten perusteella yliopistolla nähdään olevan vaikutusta alueen menestymiselle, 

vaikkakin vaikutukset jäävät maantieteellisesti pienelle alueelle.  

Yliopistojen alueellisen tehtävän merkitys näkyi voimakkaana myös 

opetusministeriön asettamassa aluekeittämisstrategiassa vuosille 2003–2013. 

Mielenkiinto alueellisia vaikutuksia kohtaan vain kasvoi, kun strategian seurauksena 

seuraavana vuonna 2004 perustettiin kuusi yliopistokeskusta (Niiniluoto 2015: 17). 

Virtasen (2002: 40) mukaan yliopistojen alueellista tehtävää alkoivatkin ensimmäisenä 

toteuttaa yliopistojen erillislaitokset, täydennyskoulutuskeskukset ja 

palvelututkimuslaitokset. Yliopistokeskuksen positiivisista vaikutuksista raportoi 

esimerkiksi Porin yliopistokeskus (Poijärvi-Miikkulainen 2004), jonka selvityksessä käy 

ilmi, että yliopistokeskuksella on positiivisia vaikutuksia alueen imagoon, ilmapiiriin ja 

työllisyyteen sekä erityisesti korkeasti koulutetun työvoiman lisääntymiseen alueella.  

Kiinnostus korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta näkyy myös aiheesta 

tehtyjen opinnäytetöiden runsautena. Esimerkiksi Riikkinen (2002) tutki Pro gradu –

tutkielmassaan Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun alueellista vaikuttavuutta 

koulutuksellisesta ja taloudellisesta näkökulmasta käsin. Työn tulokset vahvistavat 

aikaisempia tuloksia, sillä Riikkinen näkee Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun 

merkittävänä alueellisena toimijana Etelä-Karjalan alueelle. Korkeakoulu muun muassa 

tuottaa toiminnallaan rahavirtoja alueelle sekä hillitsee muuttoliikettä suurempiin 

kasvukeskuksiin. Mäkinen (2006) tarkasteli Pro gradu –työssään Vaasan korkeakoulun 

alueellista vaikuttavuutta opiskelijavirtojen kautta. Tulokset olivat yhteneviä 

aikaisempien tutkimusten kanssa, sillä korkeakoulujen rekrytointialueissa korostuivat 

Vaasan lähialueet. Tiainen (2007) taas tutki yliopistojen alueellista vaikuttavuutta 

vertailemalla Kuopion, Lapin ja Vaasan yliopistojen alueellisia strategioita, ja toteaa 

tulosten perusteella, että alueellinen vaikuttavuus on kiinteästi läsnä yliopistojen 

strategioissa. Yliopistot nähdään strategioissa muun muassa alueen kehittäjinä, imagon 

nostajina ja merkittävinä taloudellisina toimijoina. Korkeakoulujen aluevaikuttavuutta on 

tutkittu myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä. Esimerkiksi Jaakkola ja Sadinmaa 

(2012) tutkivat opinnäytetyössään Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
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aluevaikuttavuutta opiskelijoiden kulutuksen kautta. He pitävät opiskelijoita 

merkittävänä rahavirtojen lähteenä korkeakoulun lähialueille.  

Korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta on myös tutkittu lisensiaatti- ja 

väitöskirjatasolla. Edellä mainittu Ari Antikainen (1976b) tutki alueellista vaikuttavuutta 

jo 1970-luvulla. Myöhemmin 1980-luvulla Ari Jolkkonen (1987a, 1987b) tutki Suomen 

korkeakoulujen vaikutusta aluekehitykseen. Eila Linna (2001) tutki Lapin yliopiston 

alueellista vaikuttavuutta korkeakoulun sidosryhmien ja avainhenkilöiden näkökulmasta.  

Myös Oulun yliopistossa vallitsee erityinen alueellisen vaikuttavuuden tutkimusperinne 

(esim. Kallinen 1995; Lehtinen 2004; Kurikka 2008), mutta tarkastelen näitä 

vaikuttavuuden tutkimuksia tarkemmin Oulun yliopistoa käsittelevän osion yhteydessä. 

 

2.3.3 Alueellisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

Vuonna 2005 voimaantulleessa uudistetussa yliopistolaissa (715/2004) täsmennettiin 

yliopistojen tehtävää, kun lakiin kirjattiin maininta yliopistojen velvollisuudesta hoitaa 

tehtävänsä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Tämä aloitti Rinteen (2012: 

393) mukaan yliopistopolitiikan uudistuksen niin sanotut villit vuodet, millä hän viittaa 

moniin korkeakoulujen niin sisäisiin kuin rakenteellisiinkin muutoksiin. 

Yliopistolakiuudistuksen myötä syntyi tarve määritellä korkeakoulujen yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden sisältöä ja tehdä se näkyväksi toiminnassa ja arvioida sen tasoa (Ritsilä 

2013: 103). Uudistus käynnisti yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

arviointimallien ja mittariston kehittelyn. 

Arviointivelvollisuuden lisääntyminen sekä korkeakoulujen aktiivisemman 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vaade on heijastunut selkeästi suomalaisiin 

korkeakoulujen vaikuttavuuden tutkimuksiin 2000-luvulla. Erityisesti 2010-luvulla 

korkeakoulujen vaikuttavuuden arviointiin onkin kiinnitetty entistä enemmän huomiota, 

mikä näkyy useina lähinnä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamina hankkeina. Siika-

ahon (2015: 263) mukaan viimeistään vuonna 2007 akateemiseen yhteisöön iskostettiin 

ajatus korkeakoulujen vuorovaikutuksen tärkeydestä, kun opetusministeriö tilasi 

tutkijaryhmältä selvityksen yliopistojen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja 

arviointimallista (Ritsilä ym. 2007). Edelleen kehitettyä mallia pilotoitiin Jyväskylän ja 

Helsingin yliopistoissa vuonna 2008 (Ritsilä 2013: 103).  
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Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus herätti paljon keskustelua 2000-luvun 

lopulla niin korkeakouluissa kuin laajemminkin yhteiskunnassa (Pyykkö 2013). 

Korkeakoulujen arviointineuvosto teki vuonna 2013 korkeakoulujen alueellisesta ja 

yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta oman teema-arvioinnin, jossa tuotettiin ehdotuksia 

siitä, miten korkeakoulujen yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta voitaisiin 

vahvistaa (Ilmarinta ym. 2013). Myöhemmin vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 

tilasi selvityksiä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuuden ulottuvuuksista 

ja tavoista tunnistaa ja arvioida niitä (Vastuullinen… 2015). Julkaisu kokosi yhteen 

yhteensä yksitoista artikkelia ja raporttia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksista. Tämän hankeen jatkotoimenpiteenä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto ARENE ry toteuttivat vielä korkeakoulujen yhteiskunnallisen 

vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden hankkeen vuonna 2016 (esim. Wahlfors & 

Aarrevaara 2015). Hankkeen lopputuloksena kesällä 2016 julkaistiin interaktiiviset 

verkkosivustot korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, jonka kehittely 

jatkuu edelleen. Hankkeen aikana ARENE ry toteutti myös oman selvityksen (Kohti 

maailman… 2016), jossa haluttiin tuoda näkyväksi ammattikorkeakoulujen vahvuuksia 

ja hyviä käytänteitä sekä visioita tulevasta korkeakoulujen kehittämisestä.  

Halu saada korkeakoulujen tuomat hyödyt paremmin yhteiskunnan käyttöön näkyy 

entistä selvemmin niin yliopistojen rahoituksessa kuin arvioinneissakin. Korkeakoulujen 

vaikuttavuus on perinteisesti sisällytetty rahoitusmalleihin pääasiassa suoritettujen 

tutkintojen, työllistyneiden tutkinnon suorittaneiden muodossa. Kuitenkin 

korkeakoulujen vaikuttavuudesta käytävässä keskustelussa on ollut esillä ehdotus 

sisällyttää vaikuttavuuden seurantamittareita paremmin rahoitusmalleihin (Ranki 2015: 

245). Esimerkiksi vuonna 2015 ilmestyneessä opetus- ja kulttuuriministeriön 

selvityksessä (Ehdotus yliopistojen… 2015) työryhmä ehdotti, että vaikuttavuus 

otettaisiin vahvemmin huomioon korkeakoulujen rahoituksessa. Vuotta myöhemmin 

valtioneuvosto hyväksyi uuden rahoitusmallin, jossa myös yliopistojen yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus oli paremmin huomioituna (Yliopistojen rahoitusmalli… 2016). 

Rahoituksen perusteina ovat muun muassa työelämään siirtymisen nopeus ja osaamisen 

hyödyntäminen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistaminen sekä 

aluekohtaisten osaamiskeskittymien luominen (Ahtokivi 2016). Rahoituksen ohella myös 
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laadunvarmistus nähdään yhtenä keinona korkeakoulujen yhteiskunnallisen 

vuorovaikutuksen tukemiseen (Siika-aho 2015: 262). Korkeakoulujen vaikuttavuutta 

onkin arvioitu laatujärjestelmien auditointien muodossa vuodesta 2005 alkaen. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on nostettu yhdeksi päätekijäksi korkeakoulujen 

arviointineuvoston laatujärjestelmien viimeisimmässä auditointimallissa 

(Korkeakoulujen auditointimalli… 2018).  

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus koetaan epäilemättä 

yhteiskunnassamme erittäin merkittävänä tekijänä, jota halutaan niin arvioinnilla kuin 

rahoituksella seurata ja ohjata.  Kuitenkin aiheen tieteelliseen tutkimukseen perustuva 

ulottuvuus on jäänyt vähemmälle. Suurin osa korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta 

käsittelevistä tutkimuksista onkin lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriön tai kansallisen 

koulutuksen arviointikeskuksen aloitteesta tehtyjä selvityksiä ja raportteja. Kuten 

Virtanen (2002: 66) huomioi jo vuosituhannen alussa, yliopistojen alueellisen 

vaikuttavuuden ymmärtämiseksi tarvitaan objektiivista tutkimukseen ja riippumattomaan 

ulkopuoliseen arviointiin liittyvää tietoa alueellisista vaikutuksista. Hänen mukaansa 

tieteellinen tutkimus yliopistojen alueellista vaikuttavuudesta on ollut niukkaa. Samoin 

myös korkeakoululaitoksen alueellisen kehittämisen työryhmä (2001) näki, että 

alueellista vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta tulisi vahvistaa. Tieteellisen tutkimuksen 

niukkuus ei ole vain suomalainen ilmiö, sillä niin Rossin & Roslin (2015) kuin Molas-

Gallartin & Castro-Martínezin (2007) näkevät, että alueellisen vaikuttavuuden tutkimus 

tarvitsee lisää vankkaa teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. 

Alueellisen vaikuttavuuden kirjallisuustarkastelun pohjalta onkin mielestäni perusteltua 

todeta, että tieteellinen tutkimus korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta niin 

Suomessa kuin kansainvälisesti on jäänyt yhteiskunnasta nousseiden arviointi- ja 

rahoituskeskustelujen varjoon. 

 

2.3.4 Yliopistojen alueellinen tehtävä ja sen muuttuminen 

Odotukset korkeakoulujen toiminnasta ovat vaihdelleet eri aikoina, ja viime vuosina 

korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Ritsilän (2013: 101) mukaan nämä odotukset tulevat näkyviksi useissa alueellisissa ja 

kansallisissa strategioissa. Korkeakoulujen odotetaan osallistuvan yhä enemmän 

poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä odotukset muokkaavat myös sitä, mihin 
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vaikuttavuuden arviointeja kohdistetaan; siten ei ole täysin yllättävä, että viime aikoina 

kiinnostus on herännyt erityisesti taloudellisia arviointeja kohtaan. Yhteiskuntaamme 

leimaava talousajattelu on kohdistanut jatkuvaa painetta korkeakouluihin, ja saanut myös 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuteen liittyvien indikaattorien 

liittämiseksi osaksi rahoitusmalleja (Ritsilä 2013: 101). 

Niiniluodon (2015: 17) mukaan vuosituhannen alussa yliopistojen kolmas tehtävä 

ymmärrettiin yliopistojen alueellisina vaikutuksina. Myös Ritsilän (2013: 101) mukaan 

korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi lähti 

Suomessa liikkeelle aluevaikuttavuuden tarkastelusta. Niin Kallunkin ym. (2015), 

Virtasen (2002), Aarrevaaran ym. (2015) kuin Niiniluodonkin (2015) näkemyksissä 

ilmenee aluepolitiikan korostunut asema yliopistojen toiminnassa erityisesti 

vuosituhannen vaihteessa. Kuitenkin vuonna 2005 voimaantulleessa uudistetussa 

yliopistolaissa (715/2004) yliopiston tehtäväksi määriteltiin vuorovaikutus muun 

yhteiskunnan kanssa, mutta aluekehitystehtävästä ei ollut mitään mainintaa. Perttulan 

(2011: 136) mukaan onkin huomionarvoista, ettei yliopistolaki velvoita yliopistoja 

kohdistamaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta alueellisesti. Yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden keskustelun käynnistäjänä pidetäänkin Ritsilän ym. (2007) tekemää 

ehdotusta yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arviointimallista. 

Aikaisemmin korkeakoulujen vaikuttavuuden arviointia oli käsitelty lähinnä alueellisesta 

näkökulmasta, mutta Ritsilän ym. tekemässä raportissa alueellinen tehtävä pyrittiin 

lähinnä sisällyttämään osaksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arviointimallia. 

Aarrevaaran (2015: 92) mukaan painopiste yliopistojen vaikuttavuuden 

tutkimuksissa onkin siirtynyt aluenäkökulmista verkostojen ja kumppanuuksien 

tutkimiseen. Kallunki ym. (2015) tutkivat yliopistopolitiikkaa ohjaavia tekijöitä 

tarkastelemalla korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelmia. Heidän yhtenä 

päätuloksena oli aluepolitiikan korostunut asema vuoden 2003 hyväksytyssä 

kehittämissuunnitelmassa, ennen kun yliopistojen kolmannen tehtävän vaatimusta oli 

kirjattu lakiin. Seuraavassa vuonna 2007 hyväksytyssä kehittämissuunnitelmassa 

kuitenkin aluepolitiikan merkitys oli laimennut merkittävästi. Myös Norin (2011: 224) 

mukaan korkeakoulupolitiikka on 2000-luvulla irrottautunut lopullisesti aluepolitiikasta.  

Aluenäkökulman hiipuminen korkeakoulujen vaikuttavuuden tutkimuksista osoittaa 

myös se, että suurin osa korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden tutkimuksista 
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painottuu vuosituhannen taitteeseen (esim. Kinnunen ym. 1998; Linna 1999; Mäntylä 

2002; Riikkinen 2002; Poijärvi-Miikkulainen 2004).  Mielestäni kirjallisuuskatsauksen 

perusteella vuonna 2005 voimaantullut uudistunut yliopistolaki näyttäytyykin 

eräänlaisena vedenjakajana sille, millaiseksi yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

on Suomessa ymmärretty. 

 

2.4 Alueellinen vaikuttavuus opiskelijarekrytoinnin näkökulmasta 

Koulutuksen vaikuttavuustutkimuksen perinteet ulottuvat Suomessa 1970-luvulle, jolloin 

vaikuttavuutta tutkittiinkin lähinnä mittaamalla koulutussaavutuksia ja oppimistuloksia. 

Vuosikymmen myöhemmin 1980-luvulla oppilaitosten tuloksellisuutta ja tehokkuutta 

painottavat tutkimukset yleistyivät (Valtonen 1997: 9–10). Viime vuosina on vahvistunut 

käsitys siitä, että opiskelijat kuljettavat mukanaan tietoyhteiskunnan arvostamaa 

inhimillistä pääomaa (esim. Kurikka & Rusanen 2006). On syntynyt laajalti hyväksytty 

näkemys, jonka mukaan korkeakouluista valmistuneet opiskelijat siirtävät 

korkeakoulussa oppimaansa osaamista ja tietoa erityisesti siirtyessään työelämään (Sá 

ym. 2004; Vastuullinen… 2015; Lendel & Qian 2017; Lilles & Rõigas 2017). Tutkinnon 

suorittaneiden sijoittumista oman korkeakoulunsa sijaintialueelle pidetäänkin 

merkittävänä alueellisena kilpailutekijänä ja voimavarana (Marinelli 2013).   

Inhimillisen pääoman käsitettä on lähestytty paljonkin taloustieteellisistä 

näkökulmista, mutta käsitettä voidaan soveltaa myös koulutusvaikutuksen mittaamiseen 

(Hartog 2000: 7–8). OECD (Keeley 2007: 29) määrittelee inhimillisen pääoman tiedoiksi, 

taidoiksi ja kyvyiksi, jotka vaikuttavat yksilön sosiaaliseen ja taloudelliseen 

hyvinvointiin. Käsitettä voidaan käyttää myös vertaamaan esimerkiksi eri valtioiden 

hyvinvointia. On todettu, että mitä korkeammin koulutettu väestö valtiolla on, sitä 

korkeampi on myös taloudellinen hyvinvointi. Siten valtiolla on myös enemmän 

taloudellisia resursseja käytettävänään koulutukseen (Keeley 2007: 30). Samaa ajatusta 

voidaan soveltaa myös korkeakouluihin inhimillisen pääoman tuottajina, ja koulutus 

nähdäänkin yhtenä helpoimmin mitattavissa olevana inhimillisen pääoman muodoista 

(Faggian & McCann 2009; Goddard & Vallance 2013: 28). 

 Esimerkiksi Lilles ja Rõigas (2017) tarkastelivat inhimillistä pääomaa 

korkeakouluopiskelijoiden kautta ja havaitsevat selkeän yhteyden alueen taloudellisen 
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kehityksen sekä korkeasti koulutettujen osuuden välillä. Wintersin (2011) mukaan juuri 

opiskelijat nähdään tärkeinä tekijöinä alueen menestymisessä. Sen lisäksi, että opiskelijat 

tuovat alueelle tärkeää inhimillistä pääomaa, koulutetut työntekijät saavat myös muut 

työskentelemään tuotteliaammin. Myös Goddardin (1999:24) mukaan korkeakoulut 

lisäävät alueen inhimillistä pääomaa, ja esimerkiksi opiskelijoiden rekrytointi 

korkeakoulukaupungin ulkopuolelta kasvattaa alueen inhimillistä pääomaa.  

Tutkinnon suorittaneiden alueellisesta sijoittumisesta on tullut suosittu indikaattori 

kuvaamaan korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta (Kurikka &Rusanen 2006: 8). 

Väisänen ym. (2015: 120) mukaan korkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus toteutuukin 

konkreettisimmin opiskelijoiden kautta. Suomessa onkin tutkittu paljon, minne 

opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan (esim. Antikainen 1976a; Kurikka & Rusanen 2006; 

Kurikka 2008; Nikula & Rusanen 2010; Väisänen ym. 2015). Kuitenkin opiskelijoiden 

lähtöalue on sivuutettu monissa tutkimuksissa, vaikka mielestäni opiskelijavirtojen 

syvällinen ymmärtäminen edellyttää tietämystä koko koulutusprosessin ajalta. 

Koulutustehtävää toteuttaessaan korkeakoulut kiinnittyvät ympäristöönsä tutkinnon 

suorittaneiden lisäksi myös opiskelijarekrytoinnin kautta (Linna 1999: 12).  

Korkeakoulujen alueellisten vaikutusten katsotaankin alkavan siitä, kun ne 

rekrytoivat opiskelijoitaan eri alueilta (Haveri 1988; Jolkkonen 1987a: 153). Jolkkosen 

(1987b: 23) mukaan korkeakoulujen koulutustoiminnan ymmärtäminen edellyttää 

tietämystä siitä, ketkä korkeakoulussa opiskelevat ja miltä alueelta korkeakoulut saavat 

opiskelijansa. Samaa näkemystä tukevat myös Nikula ja Rusanen (2009: 6), sillä heidän 

mielestään opiskelijoista on tullut entistä tärkeämpi kilpailuvaltti korkeakoulujen 

välisessä kilpailussa: korkeakouluille on etu tietää mistä se saa opiskelijansa ja millaisia 

muutoksia rekrytoinnissa on tapahtunut alueellisesti. Myös Kiviharju (2002: 99) näkee, 

ettei korkeakouluissa tule sivuuttaa opiskelijoiden alueellisen taustan näkökulmaa, sillä 

he tuovat alueelle tärkeää henkistä ja kulttuurista pääomaa.  

Opiskelijarekrytointialueiden perusteella voidaan tehdä arviointia korkeakoulujen 

alueellisesta vaikuttavuudesta ja sen laajuudesta. Toisin sanoen voidaan selvittää 

yliopiston vetovoimaisuutta ja kartoittaa kuinka laajalle korkeakoulun vaikutusalue 

ulottuu (Kurikka & Rusanen 2006: 7). Opiskelijoiden rekrytointialueiden muodostumisen 

taustalla vaikuttavat kuitenkin monenlaiset tekijät, ja tarkastelenkin seuraavaksi 
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tarkemmin opiskelijavirtauksien muotoja sekä opiskelijoiden rekrytointia ohjaavia 

tekijöitä.  

 

2.4.1 Korkeakoulujen profiloituminen opiskelijavirtojen perusteella 

Linnan (1999: 12) mukaan korkeakoulut on mahdollista jakaa inhimillistä pääomaa 

keskittäviin ja hajottaviin perustuen siihen, miltä alueilta opiskelijat rekrytoidaan ja 

minne alueille tutkinnon suorittaneet sijoittuvat. Korkeakoulujen alueellista 

vaikuttavuutta onkin kuvattu opiskelijoiden liikkuvuutta tuottavina pumppuina sen 

mukaan mistä opiskelijat hakeutuvat koulutuspaikkakunnalle ja minne he sijoittuvat 

valmistuttuaan (Stenström ym. 2005: 14). Korkeakoulujen profiilia on mahdollista tutkia 

jakamalla ne viiteen erilaiseen toimintatyyppiin, ja Mäkinen ja Korhonen (1999: 53) ovat 

havainnollistaneet tätä niin sanotuilla pumpputoiminnoilla seuraavasti: 

1. Suihkukaivo:  rekrytointi, opiskelu ja sijoittuminen tapahtuvat samalla 

  alueella 

2. Työntöpumppu:  rekrytointi ja opiskelu tapahtuvat samalla alueella, mutta 

  sijoitutaan muualle 

3. Rikastamo:  opiskelu tapahtuu muualla, mutta rekrytointi ja sijoittuminen 

  tapahtuvat samalla alueella 

4. Imupumppu:  rekrytointi tapahtuu muualla, mutta opiskelu ja sijoittuminen 

  samalla alueella 

5. Siirtopumppu:  rekrytointi, opiskelu ja sijoittuminen tapahtuvat eri alueilla.  
 

Jokaisella korkeakoululla on ominaisuuksia kaikista toiminnoista, mutta ominaisuuksien 

painottuminen tiettyyn suuntaan luo alueelle tiettyä pumpputoimintoa painottavan 

profiilin.  Virtanen (2002: 37) tarkastelee pumpputoimintoja käyttämällä esimerkkinä 

Suomen yliopistoja. Suurin osa maamme yliopistoista profiloituu suihkukaivoiksi, kun 

seuraavaksi yleisin on siirto- ja imupumppu. Harvinaisempia pumppumalleja ovat taas 

rikastamot ja työntöpumppumallit. Alueelliset erot ja Uudenmaan imuvoima tulevat esiin 

pumppujaottelussa. Pääkaupunkiseudulla korostuvat sekä imupumppu- että 

suihkukaivotoiminnot. Muille korkeakouluille jää siirtopumppujen ja rikastamon 

tehtävät. Jaottelusta saa kuvan, että ainoastaan suihkukaivoksi ja imupumpuksi 

profiloituvat yliopistot ovat onnistuneet tehtävissään. Tämän perusteella voitaisiinkin 

kysyä: ovatko rikastamoina ja siirtopumppuina toimivat korkeakoulut epäonnistuneet? 

Virtasen (2002: 38–39) mukaan itse asiassa myös rikastamoina ja siirtopumppuina nähdyt 

korkeakoulut voivat pitää toimintaansa onnistuneena. Ovathan he houkutelleet 



32 

 

 

opiskelijoita muualta, mikä merkitsee, että nämä opiskelijat kokevat korkeakoulun 

mielenkiintoiseksi ja halutuksi opiskelijapaikaksi (Virtanen 2002: 38–39).  

Mäkisen ja Korhosen (1999) jaottelu perustuu kuvaamaan opiskelijavirtauksia 

korkeakoulun näkökulmasta. Samaa ilmiötä on mahdollista tarkastella myös 

opiskelijoiden näkökulmasta, eli luokitella opiskelijat sen mukaan mistä he ovat kotoisin 

ja minne he sijoittuvat korkeakoulusta valmistuttuaan (Kuva 5). Esimerkiksi Faggian ja 

McCann (2009: 213) ovat jakaneet opiskelijat viiteen luokkaan sen mukaan, mistä he ovat 

kotoisin ja minne he sijoittuvat valmistumisensa jälkeen. Opiskelijoiden siirtymätyypit 

he ovat luokitelleet kotiseutu-uskollisiin, myöhäismuuttajiin, palaajiin, 

yliopistokaupunkiin kotiutuneisiin sekä uudelleen muuttajiin. Uudelleen muuttajiksi 

Faggian ja McCann (2009: 213) kutsuvat sellaisia opiskelijoita, jotka muuttavat 

kotiseudultaan muualle opiskelemaan, ja opiskelujen jälkeen muuttavat taas uudelle 

alueelle. Tällaiset opiskelijat lisäävät Mäkisen & Korhosen (1999: 53) luokittelun 

mukaan korkeakoulun siirtopumppuominaisuutta. Korkeakoulukaupunkiin kotiutuneet 

ovat alun perin kotoisin muualta, mutta he jäävät valmistuttuaan opiskelukaupunkiin. 

Tämä näkyy korkeakoulun imupumpputoimintona. Myöhäismuuttajat opiskelevat 

 

Kuva 5.Korkeakoulujen pumpputoiminnot opiskelijavirtojen kautta tarkasteltuna (tiedot perustuen 

Mäkinen & Korhonen 1999; Faggian & McCann 2009). 
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kotiseutunsa korkeakoulussa, mutta muuttavat toisaalle valmistuttuaan. Tällainen 

muuttoliike kuvastaa korkeakoulujen työntöpumppu-toimintoa. Korkeakoulujen 

suihkukaivotyyppiä ilmentävät kotiseutu-uskolliset opiskelijat, jotka eivät muuta 

opiskelun eikä työn perässä muualle, vaan pysyvät samalla alueella. Opiskelijamuuttajien 

viimeisenä tyyppinä Faggian ja McCann (2009: 213) pitävät palaajia, jotka muuttavat 

opiskelemaan muualle, mutta palaavat opintojensa jälkeen takaisin kotiseuduilleen. 

Tällaiset opiskelijavirrat kuvastavat pumppujaottelun rikastamotyyppiä.    

 

2.4.2 Opiskelijarekrytointia ohjaavat tekijät 

Opiskelijarekrytoinnin tutkimus on siinä mielessä mielenkiintoista, että siihen sisältyy 

taustateorioita niin muuttoliikkeestä, markkinoinnista kuin sosiologiastakin. 

Opiskelijoiden koulutusvalintapäätöksen tutkiminen ei ole yksinkertainen tehtävä, sillä 

valintapäätöksen taustalla vaikuttaa useita niin yksilöllisiä kuin yhteiskunnallisia tekijöitä 

ja muuttujia (Somers ym. 2006; McClelland & Gandy 2012; Munisamy ym. 2014: 451). 

Nori (2011: 39) näkeekin koulutusvalinnan monisyisenä prosessina, joka kietoo toisiinsa 

niin yksilön ominaisuudet kuin ympäristönkin olosuhteet. Bjarnason ja Edvardsson 

(2017) mukaan korkeakouluihin suuntautuneet opiskelijavirrat ovat syntyneet monen 

tekijän summana. Koulutusvalinnan taustalla vaikuttavat niin opiskelijan yksilölliset 

tekijät (sukupuoli, ikä, sosioekonominen tausta, motivaatio), korkeakoulun ominaisuudet 

(koulutusalatarjonta, maine, lukukausimaksut) kuin alueellisetkin tekijät (etäisyys, 

lähtöalueen ja korkeakoulukaupungin ominaisuudet).  

Toisaalta myös yhteiskunta vaikuttaa rekrytointialueiden muodostumiseen, sillä 

opiskelijavirtoja on pyritty ohjailemaan lainsäädännöllisin ja poliittisin keinoin. Tästä 

kansallisia esimerkkejä ovat korkeakoulutuksen kehittämislainsäädäntä tai 

korkeakoululaitoksen alueellinen laajentaminen (Nevala 2002: 180; Nori 2011: 21,30). 

Myös muuttoliikkeen tarkastelut on yleensä jaoteltu yhteiskunta, alue ja yksilötasoon 

(Kytö & Kral-Leszczynska 2013: 18), ja olen hyödyntänyt tätä jaottelua opiskelijoiden 

koulutusvalintaa ohjaavien tekijöiden luokittelussa. Olen lisännyt tarkasteluun myös 

institutionaalisen tason eli korkeakoulujen ominaisuudet. Leen (1966) klassisen 

määritelmän mukaan ihmisten muuttoliikkeeseen vaikuttavat tekijät on mahdollista jakaa 

neljään tekijään: lähtöalueen työntäviin ja tuloalueen vetäviin, väliin jääviin esteisiin sekä 
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yksilöllisiin tekijöihin. Olen hyödyntänyt myös tätä näkemystä opiskelijarekrytointiin 

vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa. 

Hyvin yleiseksi taustateoriaksi koulutusvalintatutkimuksiin on noussut Chapmanin 

(1986) kehittelemä behavioristinen teoria opiskelijoiden päätöksentekoprosessista 

hakeutua ja valikoitua korkeakouluun opiskelemaan. Hän tarkastelee opiskelijoiden 

päätymistä korkeakouluun prosessina, joka koostuu useasta toisiinsa liittyvästä tekijästä. 

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään päätös lähteä opiskelemaan korkeakouluun. Tähän 

vaiheeseen vaikuttavat niin yksilön perhe, sosioekonominen tausta, tulotaso, sukupuoli 

kuin kulttuuriarvotkin (Chapman 1986). Nori (2011: 12) on kuvannut tätä 

itsevalikoinniksi, sillä osa jättää hakematta yliopistoon, koska ei usko omiin 

sisäänpääsymahdollisuuksiinsa. Tämän jälkeen alkaa tiedon etsimisvaihe, jolloin eri 

korkeakoulujen hyviä ja huonoja puolia punnitaan. Toisin sanoen tässä vaiheessa 

vertaillaan opiskelupaikkojen kustannuksia ja hyötyjä (Champan 1986). Erityisesti 

korkeakoulujen verkkosivut on nähty yhtenä merkittävimpänä tiedonlähteenä (esim. 

Kokko 2008; Mattila 2013; James-MacEachern & Yun 2017; McManus ym. 2017). 

Toisaalta myös perheeltä ja ystäviltä saadun tiedon on havaittu vaikuttavan opiskelijan 

näkemykseen korkeakouluista (Dao & Thorpe 2015: 9). Kolmantena vaiheena on itse 

hakuvaihe, jolloin yksilöt hakevat sellaisiin paikkoihin, joihin uskovat tulevansa 

hyväksytyksi ja josta he ovat kiinnostuneita. Mikäli opiskelija tulee hyväksytyksi useaan 

korkeakouluun, seuraa viimeinen vaihe eli lopullisen opiskelupaikan valinta ja 

korkeakouluun kirjautuminen (Chapman 1986).  

Yksinkertaistettuna koulutukseen valikoituminen näkyy siis kaksivaiheisena 

prosessina, sillä ensin valikoidutaan hakijaksi ja sitten opiskelijaksi (Nori 2011: 12). 

Toisin sanoen ensin yksilön on tehtävä päätös ylipäätään hakeutua opiskelemaan 

korkeakouluun, jonka jälkeen tehdään valinta korkeakoulujen ja koulutusalojen välillä. 

Näin ollen yksilön itsevalikoituminen, yliopistojen pääsykarsinnat sekä ympäröivä 

yhteiskunta vaikuttavat rekrytointialueiden muodostumisen taustalla (Nori 2011: 12). 

McManuksen ym. (2017) mukaan opiskelijan sosioekonominen tausta nousee tärkeäksi 

selittäjäksi lopullisessa päätöksessä, sillä vähävaraisten perheiden jälkeläisillä ei 

välttämättä ole varaa lähteä kauas opiskelemaan tai maksaa kalliita lukukausimaksuja (ks. 

Do 2004). 
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Korkeakoulun sijainnilla onkin havaittu olevan merkittävä vaikutus korkeakoulun 

valinnassa, sillä opiskelijat hakevat mieluummin läheiseen tuttuun korkeakouluun (Sá 

ym. 2004; Frenette 2006; Spiess & Wrohlichb 2010; Suhonen 2013). Asuinpaikalla on 

siis väliä, kun nuori päättää lähteä korkeakouluun opiskelemaan. Nuoret ovat usein 

epävarmoja siitä, mitä haluavat opiskella ja hakevat siksi lähelle kotiaan opiskelemaan 

(Suhonen 2013: 59). Nori (2011: 173) havaitsi lisäksi, että yliopiston sijaintimaakunnassa 

asuvat hakija tulevat myös todennäköisemmin valituksi korkeakouluun kuin kauempaa 

hakeneet. Ihmiset ovat myös kiintyneitä kotipaikkaansa, perheeseensä ja sosiaaliseen 

verkostoonsa, eivätkä sen takia ole valmiita lähtemään kauas (Frenette 2006: 50; Spiess 

& Wrohlichb 2010: 471). Opiskelupaikan läheisellä sijainnilla onkin tärkeä merkitys 

erityisesti vanhemmilla hakijoilla (Rinne ym. 2008 Norin 2011: 101 mukaan). Lisäksi 

myös hakijan heikko aiempi opintomenestys heijastuu haluttomuutena lähteä kauas 

opiskelemaan (Cullinan ym. 2013). 

Spiessan ja Wrohlichbin (2010: 471) mukaan voidaankin puhua muuttoliikkeen 

aiheuttamista taloudellisista ja henkisistä kustannuksista, mikä vaikuttaa siihen, miten 

kauas ollaan valmiita muuttamaan opiskelujen perässä. Muutosta aiheutuvat kustannukset 

kasvavat mitä kauemmaksi joudutaan muuttamaan. Kustannuksia aiheuttavat itse muutto, 

asunnon etsiminen tai sitten myöhemmin kotialueella vierailu. Etäisyyden aiheuttamat 

kustannukset asettavatkin nuoret eriarvoiseen asemaan koulutusvalinnan suhteen. 

Useissa yhteyksissä on havaittu, että etäisyydellä on erityisen suuri merkitys alemman 

tulotason jälkeläisten korkeakouluun hakeutumiseen (Frenette 2006; Nori 2011; Gibbons 

& Vignoles 2012; Cullinan ym. 2013). Esimerkiksi Frenette (2003) havaitsi, että 

Kanadassa alemman tuloluokan perheiden nuoret eivät ole valmiita muuttamaan kauas 

yliopisto-opintojen takia, vaan yliopiston puuttuessa he tyytyvät alueen collegeen. 

Hyväosaisista taustoista tulevilla hakijoilla etäisyydellä ei kuitenkaan ollut merkitystä 

heidän koulutusvalintoihin, ja he olivatkin valmiimpia hakeutumaan kauemmas 

yliopistoon. Myös Suomessa on havaittu samankaltainen ilmiö. Esimerkiksi Norin (2011: 

171) havaitsi, että hyväosaisten jälkeläiset hakeutuvat todennäköisemmin pidempienkin 

välimatkojen takana oleviin arvostettuihin ja valikoiviin yliopistoihin. Suhosen (2013) 

mukaan alueellisten tekijöiden huomioiminen onkin erittäin ajankohtaista Suomessa, 

jossa keskustelut korkeakouluverkon tiivistämisestä ovat voimistuneet.   
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Toinen tärkeä koulutusvalintaan kytkeytyvä aluenäkökulma liittyy kaupunkien 

korostuneeseen asemaan opiskelijoiden rekrytointialueessa. Kaupungeissa asuvat nuoret 

päätyvät todennäköisemmin korkeakouluun kuin maaseudun nuoret. Esimerkiksi 

Newboldin ja Brownin (2015) tutkimus osoitti, että Kanadan nuoret hakeutuvat 

todennäköisemmin yliopistoon kaupungeista kuin maaseudulta. Sama ilmiö näkyy myös 

Suomessa, sillä väestöön suhteutettuna kaupunkilaisten osuus on merkittävä Suomen 

yliopistoihin hyväksytyistä. Kaupunkilaiset siis hakevat ja tulevat myös 

todennäköisemmin valituiksi yliopistoihin kuin muut (Nori 2011). Myös Nikula ja 

Rusanen (2009) havaitsivat, että suurien kaupunkien merkitys Oulun yliopiston 

rekrytoinnista on korostunut 2000-luvulla. Kaupunkien korostumiselle on useita syitä. 

Esimerkiksi Suomessa käynnissä ollut kaupungistumiskehitys näkyy väestön ja 

työpaikkojen keskittymisenä kasvukeskuksiin.  (Kytö & Kral-Leszczynska 2013: 7). 

Kaupunkeihin on kertynyt myös paljon nuorta ikäluokkaa luonnollisen 

väestönkehityksen seurauksena (Aro & Laiho 2014: 6). Lisäksi nuoret hakeutuvat 

kaupunkeihin toisen asteen tai korkeakouluopintojen perässä (Aro & Laiho 2014: 6, 38). 

Norin (2011: 133) mukaan monet nuoret ylioppilaat olivatkin jo muuttaneet kaupunkeihin 

ennen kuin olivat tulleet hyväksytyksi korkeakouluun. Nikula ja Rusanen (2009) 

arvioivatkin, että osa yliopistoon hakeneista on muuttanut kaupunkiin opiskelemaan 

esimerkiksi ammattikorkeakouluun, minkä jälkeen vasta haetaan yliopistoon.  

Kaupunkien korostunut asema voi liittyä myös niin sanottuihin 

naapurustovaikutuksiin (eng. neighbourhood effect), joilla tarkoitetaan sitä, kun 

yliopiston läheisyydessä varttuneet nuoret ovat saaneet yliopistosta erilaisia vaikutteita 

elämäänsä (Spiess & Wrohlichb 2010: 471-472). Nuorta ympäröivä kulttuuri ja lähiseutu 

voivat osin tiedostamattomastikin vaikuttaa hänen arvostusten ja halujen 

muodostumiseen (Nori 2011: 39). Esimerkiksi korkeakoulukaupungin luoma tunnelma ja 

muut vaikutteet alkavat näkyä nuorten käyttäytymisessä ja tulevaisuuden suunnitelmissa; 

korkeakoulukaupungissa varttuneille nuorille yliopisto-opinnoista on voinut tulla ikään 

kuin luonnollinen tulevaisuuden päämäärä (Do 2004: 249–250; Frenette 2006; Spiess & 

Wrohlichb 2010: 471–472). Kaupunkien korostunutta asemaa rekrytoinnissa voi selittää 

myös, että maaseudun nuoret kohtaavat enemmän sekä fyysisiä että henkisiä esteitä 

korkeakouluun pääsemisessä verrattuna kaupunkilaisnuoriin. Esimerkiksi Australian 

maaseutualueilta kotoisin olevat nuoret eivät näe yliopistotutkintoa yhtä hyödyllisenä 



37 

 

 

kuin kaupunkilaisnuoret. Tämän lisäksi maaseudulta täytyy lähes poikkeuksetta muuttaa 

kauas yliopisto-opintojen perässä (Fleming & Grace 2017). 

Lähtöalueen ominaisuuksien lisäksi on oleellista tarkastella myös kohdealueen 

vetovoimatekijöitä. Hyvin suosituksi opiskelijavirtausten taustateoriaksi on noussut niin 

sanottu työntö-vetoteoria (eng push-pull), joka perustuu lähtöalueen työntö- ja 

kohdealueen vetovoimatekijöiden tutkimiselle (Carlson 2013; Park 2008). Työntövoimat 

tarkoittavat yksinkertaistettuna niitä tekijöitä lähtöalueella, jotka saavat opiskelijan 

hakeutumaan opiskelemaan muualle. Kohdealueen vetovoimaisuustekijät vaikuttavat 

taas siihen, mikä alue ja korkeakoulu valikoituu opiskelijan lopulliseksi opiskelupaikaksi 

(Park 2008).  

Viime vuosina monet länsimaat ovat kohdanneet nuorten ikäluokkien 

pienenemisestä aiheutuvia väestörakenteellisia ongelmia, mikä näkyy myös 

korkeakoulukentällä. Samalla kun nuorten osuus väestöstä pienenee, kilpailu 

opiskelijoista on lisääntynyt (Tavares ym. 2008: 108; Gu 2012: 165; Haupt ym. 2016). 

Selviytyäkseen kilpailussa korkeakoulut ovat muuttaneet strategioitaan ja 

markkinointiaan houkutellakseen parhaimmat opiskelijat itselleen (Frølich ym. 2009; Gu 

2012: 165). On havaittu, että selvittämällä opiskelijoiden korkeakoulun valintaan 

vaikuttavia tekijöitä, voidaan paremmin ymmärtää ja hyödyntää rekrytointiresursseja 

(esim. Szekeres 2010). Korkeakoulujen vetovoimatekijöitä onkin tutkittu runsaasti, ja 

pääosa näistä tutkimuksista on painottunut erityisesti koulutuksen järjestäjän 

ominaisuuksiin. On havaittu, että opiskelijoiden koulutuspaikan valintaan vaikuttavat 

muun muassa korkeakoulun maine, verkkosivut, koulutusalatarjonta, lukukausimaksut, 

koulutuspalvelut ja tilat, kampuksen ilmapiiri, koulutuksen laatu (yliopistoranking) tai 

opiskelijoiden tyytyväisyys (esim. Elliott & Healy 2001; Munisamy ym. 2014; Dao & 

Thorpe 2015; James-McEachern & Yun 2017). 

Korkeakoulun vetovoimaisuustutkimusten taustalla vaikuttaa niin sanottu 

palvelukorkeakoulunäkemys, jossa korkeakoulut nähdään palvelun tarjoajina ja 

opiskelijat niiden asiakkaina. Hyvin yleisenä tutkimuksellisena taustateoriana näissä 

tutkimuksissa käytetäänkin niin sanottua rationaalisen opiskelijan teoriaa. Tämän 

käsityksen mukaan opiskelija toimivat ikään kuin rationaalisen kuluttajan tavoin 

päättäessään koulutuspaikastaan (Elliott & Healy 2001; Tavares & Cardoso 2013; James-

MacEachern & Yun 2017). Teoria on kuitenkin saanut paljon kritiikkiä osakseen, ja 
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esimerkiksi Tavares ja Cardoso (2013) osoittivat tutkimuksessaan, että opiskelijoiden 

opiskeluvalintaan vaikuttaa monet muutkin tekijät kuten heidän sosioekonominen 

taustansa. Leen (1966: 51) mukana muuttopäätös ei ole koskaan täysin rationaalista. 

Myös korkeakoulun sijaintikaupunki vaikuttaa korkeakoulun vetovoimaisuuteen 

(Cattaneo ym. 2016). Brunon ja Genovesen (2012: 51–52) mukaan korkeakoulun lisäksi 

myös korkeakoulukaupungin ominaisuuksilla on tärkeä merkitys koulutusvalinnassa. On 

selvää, että korkeakoulun sijaintikaupunki vaikuttaa opiskelijoiden päätöksentekoon, sillä 

loppujen lopuksi kaupungista tulee opiskelijan uusi asuinkaupunki (Van Mol & Ekamper 

2016). Alueen houkuttelevuus ja vetovoimaisuus perustuvatkin usean tekijän 

yhteisvaikutukseen, sillä alueen voi tehdä houkuttelevaksi jokin yksittäinen tekijä tai 

useat tekijät yhdessä (Aro & Laiho 2014: 45). Aro (2017) on jakanut alueen 

vetovoimatekijät kuuteen toisiaan täydentävään kategoriaan. Alueen niin sanotut kovat 

vetovoimatekijät liittyvät alueen ulkoisiin tekijöihin kuten alueen työpaikkakehitykseen 

tai positiiviseen yritysdynamiikkaan. Pehmeillä vetovoimatekijöillä tarkoitetaan 

esimerkiksi alueen ilmapiiriä, tunnelmaa tai kulttuuria. Alueen vetovoimaisuuteen kuuluu 

myös oleellisesti alueen mainekuva sekä sijaintitekijät. Myös yksilön henkilökohtaisella 

tasolla olevat siteet ja kytkökset vaikuttavat alueen houkuttelevuuteen. Viimeinen 

vetovoimatekijä liittyy alueen johonkin paikalliseen erityispiirteeseen (Aro 2017).  

Monissa työntö-vetomalliin pohjautuvissa tutkimuksissa on ollut ongelmana, ettei 

niiden tuloksia pysty yleistämään, sillä opiskelupaikkapäätöksen taustalla vaikuttavat 

opiskelijan henkilökohtaiset kuten kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät (Szekers 

2010; Furukawa ym. 2013: 18).  On selvää, että kaikki eivät reagoi työntäviin ja vetäviin 

voimiin samalla tavalla, sillä eri ihmiset painottavat näitä tekijöitä omien kokemustensa, 

arvojensa ja asenteidensa mukaan (Lee 1966; Kytö & Kral-Leszczynska 2013: 19). 

Chapmanin (1986) mukaan opiskelijan päätökseen vaikuttaa lopulta yksilöllisten ja 

ulkoisten tekijöiden yhteisvaikutus. Opiskelijoiden tausta kuten perhe, motivaatiot ja 

mieltymykset vaikuttavat siihen miten ulkoiset vetovoimatekijät koetaan (Li & Bray 

2017).  

Henkilökohtaisilla taidoilla, mieltymyksillä ja toiveilla on keskeinen sija 

koulutusvalinnassa. Myös yksilön kasvuympäristö ja kotitausta heijastuvat 

koulutusvalintoihin. Esimerkiksi vanhempien suhtautuminen korkeakoulutukseen sekä 

ystävät ja henkilökohtaiset verkostot voivat vaikuttaa siihen, minne ja mitä alaa yksilö 
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hakeutuu opiskelemaan. Taloudellisten tekijöiden merkitys valinnassa korostuu maissa, 

joissa korkeakoulutus on maksullista. Alan valinnassa erityisesti työllisyysnäkymillä ja 

tulevalla palkalla on havaittu olevan merkittävä vaikutus (Somers 2006; Nori 2011: 39–

42; Tavares & Ferreira 2012; Beine ym. 2014: 51–52).  

Olen lopuksi pyrkinyt selkeyttämän haastavaa koulutusvalinnan tutkimuskenttää 

kokoamalla keskeisimmät opiskelijoiden rekrytointialueiden muodostumisen taustalla 

vaikuttavat tekijät yhteen kuvaan (Kuva 6). Tämän tutkielman empiirisen 

tutkimuskohteen kannalta oleellisimmiksi tekijöiksi nousevat alueelliset ja sijaintiin 

liittyvät tekijät.  

  

 
Kuva 6. Opiskelupaikan valintaan vaikuttavat tekijät. 
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3. KORKEAKOULUTUKSEN JA OPISKELIJAVIRTOJEN 

KEHITYS 

Klassisen sanonnan mukaan tarvitsemme historiaa ymmärtääksemme paremmin 

nykyisyyttä. Käsittääksemme korkeakouluverkoston nykytilanteen, on siis perusteltua 

tarkastella niitä historiallisia ja yhteiskunnallisia prosesseja, jotka ovat muovanneet 

Suomen korkeakouluverkon sellaiseksi kuin se nykyään on.  

 

3.1 Korkeakouluverkon lyhyt historia 

Suomen yliopistoperinteen juuret ulottuvat aina 1600-luvulle asti, kun Suomen 

ensimmäinen yliopisto perustettiin Turkuun vuonna 1640. Myöhemmin 1800-luvulla 

Suomen siirryttyä osaksi Venäjän valtakuntaa sekä Turun palon seurauksena samainen 

yliopisto siirrettiin Helsinkiin, joka pysyi Suomen ainoana yliopistona aina 1900-luvun 

alkuun asti. Korkeakoululaitoksessa ei tapahtunut juuri merkittäviä muutoksia ennen 

1900-luvun alkua (Antikainen 1975: 10; Lampinen 1998: 113; Salo 2003: 65–66; Nilsson 

2006: 34). Tuolloin hiljalleen vaurastuvassa yhteiskunnassa korkeasti koulutetuille oli 

aikaisempaa enemmän tarvetta. Teollistuva ja kaupungistuva yhteiskunta heräsi 

vaatimaan koulutusta myös sellaisilta aloilta, joita korkeakouluissa ei ollut vielä tarjolla 

(Nori 2011: 17). Suomeen perustettiin neljä uutta korkeakoulua 1900-luvun alussa, ja 

kyseinen aika nähdäänkin korkeakoululaitoksen ensimmäisenä laajenemisen ja 

murroksen kautena. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä alkoi kasvaa merkittävästi 

ensimmäisen korkeakoululaitoksen murroksen aikana, ja uusien korkeakoulujen myötä 

vuosisadan alun korkeakoulutuksen kasvattamispaineet helpottuivat. Helsingin 

polyteknillinen opisto muutettiin Teknilliseksi korkeakouluksi vuonna 1909 ja vuonna 

1911 Suomen liikemiesten kauppaopiston ylioppilasluokista muodostettiin 

Kauppakorkeakoulu. Myöhemmin myös Turku sai yliopistokaupungin asemansa 

takaisin, kun sinne perustettiin vuonna 1917 Åbo Akademia ja kolmea vuotta 

myöhemmin suomenkielinen Turun yliopisto (Salo 2003: 65–66; Nilsson 2006: 34). 

Varsinaista valtiollista korkeakoulupolitiikkaa ei ollut vielä 1950-luvulla, mutta 

toisen maailmansodan jälkeinen nopea taloudellinen kasvu ja samalla osaavan työvoiman 

tarve asettivat paineita korkeakouluverkon laajentamiselle (Salo 2003: 68). Samoihin 

aikoihin alettiin korostaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä alueellinen hajautuspoliittinen 
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ajattelu lisääntyi. Tämän tuloksena korkeakouluverkostoa laajennettiin Pohjois- ja Itä-

Suomeen perustamalla Oulun yliopisto vuonna 1958 ja myöhemmin Lappeenrannan, 

Kuopion ja Joensuun yliopistot. Myöhemmin 1979 perustettiin vielä Lapin yliopisto 

(Nilsson 2006: 34–35). 

Kun yliopistoverkosto oli vakiinnuttanut asemansa maakunnissa, 1980-luvun 

lopulla opetusministeriö otti linjavalinnaksi, että korkeakoulutuksen kasvu suunnataan 

perinteisten yliopistojen sijaan ammattikorkeakouluihin (Virtanen 2002: 69). 

Ammattikorkeakouluverkosto alkoi kehittyä 1990-luvulla, minkä tarkoituksena oli 

tuottaa korkeatasoisia ja ammattitaitoisia osaajia työmarkkinoille. Osaajia haluttiin 

nimenomaan korkeakoulujen lähialueille, kun yliopistoista valmistuneita suunnattiin 

yleisimmin valtakunnallisille työmarkkinoille (Välimaa 2004: 45). 

Korkeakoulujen opiskelijamäärät kasvoivat merkittävästi 1960-luvulta 1990-

luvulle. Korkeakouluverkon laajenemisen sekä opiskelijamäärien voimakkaan kasvun 

ilmiötä on alettu kutsua korkeakoulutuksen massoittumiseksi. Korkeakoululaitoksen 

alueellinen laajeneminen vaihtui 1990-luvulla sisäiseen laajenemiseen, mikä näkyi 

korkeakoulujen uusien koulutusalojen ja sivutoimipisteiden perustamisena. Samalla 

perustettiin myös korkeakoulujen eri toimiyksikköjä, jotka myöhemmin muutettiin 

yliopistokeskuksiksi (Nevala & Rinne 2012: 221–213). Tällä hetkellä Opetus- ja 

kulttuuriministeriön hallinnon alla toimii yhteensä 15 yliopistoa, kuusi yliopistokeskusta 

ja 25 ammattikorkeakoulua (Korkeakoulut… 2018; Kuva 7). 

Suomalainen korkeakoulutus on käynyt läpi suuria rakenteellisia muutoksia koko 

2000-luvun ajan. Opiskelijamäärien kasvaessa alettiin huolestua korkeakoulujen 

toiminnan tehokkuudesta ja kustannuksista, ja viime vuosina ollaankin käyty vilkasta 

keskustelua korkeakouluverkon tiivistämisestä ja korkeakoulujen työjaon uudistamisesta 

(Vartiainen 2015: 24). Yliopistojen määrä on pienentynyt 21:stä 15:sta vuosien 2010 ja 

2013 välisenä aikana (Suhonen 2013: 11). Myös ammattikorkeakoulut ovat tiivistäneet 

rakenteitaan, mikä näkyy muun muassa niiden toimipisteverkoston tiivistämisenä. 

Esimerkiksi vuoden 2004 jälkeen ammattikorkeakoulujen toimipisteiden määrä on 

supistunut 85 toimipisteestä 54 toimipisteeseen (Kohti maailman… 2016: 2).  
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Kuva 7. Opetusta järjestävät korkeakoulut sekä yliopistokeskukset kunnittain vuonna 2017. 
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3.2 Korkeakoululaitoksen alueellinen laajeneminen (–1990) 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa alkoi hyvinvointivaltion rakennuskausi. Moisio 

(2012) nimittää tätä kautta hajautetun hyvinvointivaltion ajaksi, joka kuvaa Suomen 

valtiovallan alueellista levittäytymistä. Aikakautta leimaa pyrkimys uudenlaiseen 

kansalliseen eheyteen ja alueellisten erojen tasoittamiseen. Aluepolitiikassa korostui 

ajatus julkisten palveluiden kehittämisestä ja kansalaisten tasa-arvon edistämistä, ja 

valtiosektorilla oli keskeinen asema toiminnan kehittämisessä. Eheytys merkitsi 

taantumuksen estämistä alueilla, jotka eivät kyenneet menestymään ilman valtion tukea. 

Tavoitteena oli lisäksi väestön voimakkaan kasautumisen estäminen (Moisio 2012: 97, 

153, 157–160).  

Hajautetun hyvinvointivaltion aikaa leimasi periaate, että valtio on velvollinen 

tarjoamaan kaikille kansalaisille julkiset hyvinvointipalvelut asuinpaikasta riippumatta. 

Samalla keskus- ja vaikutusaluetutkimuksen ilmentämä alueellinen ajattelu nousi 

keskeiseen asemaan. Keskusverkkoteorian avulla alettiin ohjata julkisen sektorin 

palvelusten sijoittamista, ja tämä yhtenäistävä alueellisen ajattelun malli eli vahvana 

1980-luvun loppuun asti (Moisio 2012: 150,159). Hyvinvointivaltionäkemykseen 

pohjaavassa aluepolitiikassa kansalaisille haluttiin antaa mahdollisuus saada 

koulutuspalvelunsa omalta alueeltaan tai mahdollisimman läheltä. Tavoitteena oli 

koulutuksen alueellistaminen ja alueellisen tasapainon parantaminen koulutuspalveluiden 

saatavuuden kannalta. Koulutuksen alueellisuus nähtiin tärkeänä osana aluepolitiikkaa 

(Haveri 1988: 51). 

Suomalaisen yliopistolaitoksen laajentuminen liittyykin keskeisesti hajautetun 

hyvinvointivaltion rakentamiseen. Alueellisesta yliopistolaitoksesta muodostui 

aikakauden keskeisin institutionaalinen perusta (Moisio 2012: 159). Korkeakoulutus 

nousi suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisen vankistamisen tärkeimmäksi 

osatekijäksi, ja samalla korkeakouluopetus sai aikaisempaa suuremman painoarvon 

yhteiskunnan kehittämisessä (Lampinen 1998: 116–117; Nevala 2000: 114). Malkki ja 

Hölttä (2000: 46) pitävät suomalaisen yliopistolaitoksen ensimmäisenä rajapyykkinä 

vuonna 1967 säädettyä ensimmäistä korkeakoulujen kehittämislakia, jonka keskeisin 

tavoite oli maan kilpailukyvyn turvaaminen koulutuspaikkoja kasvattamalla. Samalla 

koulutuspolitiikan keinot tulivat osaksi aluepolitiikkaa, kun koulutus- ja aluepoliittiset 
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toimet tasapainottivat sekä korkeakoulutetun työvoiman tarjonnan että kysynnän 

alueellista kehityssuuntaa. Tavoitteena oli suunnata opiskelijavirtoja eri alueille ja 

koulutusaloille yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Aluepoliittiset ja elinkeinopoliittiset 

näkökulmat vaikuttivat taustalla, kun opiskelijamäärien kasvu suunnattiin Itä-, Keski- ja 

Pohjois-Suomen yliopistoihin (Lampinen 1998: 14, 117; Malkki & Hölttä 2000: 46). 

Kattavampi korkeakouluverkosto muutti aikaisempaa sivistyksellistä ydin-periferia 

asetelmaa, ja vahvisti työmarkkina-alueita yhä laajemmin (Moisio 2012: 160). 

Hyvinvointiajattelun taustalla vaikutti vahva aluepolitiikan kansallinen suuntaus, 

jossa yliopistot nähtiin tärkeinä aluerakenteen osina. Korkeakoulujen perustaminen 

uusiin kaupunkeihin edisti näiden kaupunkien kehitystä, mikä tasapainotti Suomen 

aluerakennetta. Korkeakoulutuksen laajentaminen edisti maatalousyhteiskunnan 

muutosta teolliseksi palveluyhteiskunnaksi ja samalla tasapainotti rakennemuutokseen 

liittyviä ongelmia. Samalla maakuntakeskukset vahvistuivat ja valtiovallan 

perusinfrastruktuureja kuten tieverkkoa ja viestintäyhteyksiä kehitettiin reuna-alueilla. 

Laajaan aluesuunnittelujärjestelmään nojannut hajautettu hyvinvointivaltio säilyi 

maassamme vallitsevana aluerakenteena aina 1990-luvun alkuun asti (Jolkkonen 1987a: 

91–94, 101; Moisio 2012: 160–161). 

Timo Aro (2007) kutsuu hajautetun hyvinvointivaltion viimeisimpiä 

vuosikymmeniä tasapainottumiskaudeksi, jonka hän näkee alkaneen 1970-luvun 

puolivälistä ja kestäneen aina 1990-luvun alun lamaan asti.  Nimensä mukaisesti 

aikakaudella muuttoliike tasoittui ja samalla alueelliset erot tasoittuivat. 

Tasapainottuminen ilmeni muuttovoittoisten kuntien lukumäärän tasaisena kasvuna 

samalla, kun suurten kaupunkien muuttovoitot pienenivät. Ensimmäistä kertaa 

vuosikymmeniin kaupungit menettivät muuttajiaan. Muuttojen painopiste siirtyi 

kaupungeista kaupunkiseutujen sisäisiksi muuttoliikkeeksi. Yhdyskuntarakenteessa 

hallitsevaksi kehityssuunnaksi tuli seutuistuminen, kun väestön kasvu levisi keskusten 

välittömään vaikutuspiiriin. Aluepoliittiset toimenpiteet ilmenivät erityisesti 

muuttotappioalueilla, joissa julkisten palveluiden merkitys oli suhteellisesti suurin. 

Yhteiskunnassa vallitsi laaja yksimielisyys tasapainoisesta alueellisesta kehittämisestä ja 

aluepolitiikan asema oli vakiintunut. Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan 

aluepolitiikan, koulutuspolitiikan ja sosiaalipolitiikan tavoitteet alkoivat muuttua osaksi 

normaaleja käytäntöjä (Aro 2007: 17-18, 40, 180–186, 203). 
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3.2.1 Korkeakoulutuksen massoittuminen muutti opiskelijavirtojen suuntia 

Korkeakoulut kävivät läpi suuren muutoksen hajautetun hyvinvointivaltion kaudella, kun 

korkeakoulutus laajentui alueellisesti koko maata kattavaksi. Korkeakoululaitos laajeni 

niin määrällisesti, sisällöllisesti kuin alueellisestikin (Jolkkonen 1987a: 83; Nevala 2000: 

114; Niiniluoto 2015: 15). Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa muiden Länsi-

Eurooppalaisten maiden tapaan jouduttiin sopeutumaan suurten ikäluokkien tuloon 

koulutusmarkkinoille (Nevala 2000: 114; Nilsson 2006: 29). 

Suurten ikäluokkien myötä muodollisesti korkeakoulukelpoisten eli uusien 

ylioppilaiden määrä kasvoi merkittävästi (Nilsson 2006: 29). Opiskelupaikkojen 

lisäyksestä huolimatta uusien ylioppilaiden määrä kasvoi vielä nopeammin, ja 1970-

luvulta lähtien on alettu puhua niin sanotusta ylioppilassumasta, jolloin ylioppilaiden 

pääsy korkeakouluihin vaikeutui (Nevala 2000: 115). Niiniluodon (2015: 16) mukaan 

yliopistolaitoksen alueellisen kehittämisen taustalla vaikuttikin niin sanotun 

ylioppilastulvan aiheuttamat koulutustarpeet. Ylioppilaita valmistui vuosi vuodelta 

enemmän, minkä seurauksena ylioppilaat ikään kuin kasaantuivat yliopistojen porteille 

(Nori 2011: 11). 

Samalla myös käsite korkeakoulun massoittumisesta tuotiin 

korkeakoulututkimukseen. Massoittumista käytettiin sosiologisena käsitteenä kuvaamaan 

tilannetta, jossa korkeakoulutuksen opiskelijamäärät kasvavat huomattavasti. Tällöin 

Martin Trow’n kehittelemän tunnetun määritelmän mukaan yli 15 prosenttia ikäluokasta 

siirtyy korkeakouluun. Suomessa siirryttiin massakorkeakoulutusvaiheeseen 1970-luvun 

alussa, ja massoittumisen myötä korkeakoulutus muuttui monella tapaa; opiskelijamäärän 

laajentumisen ohella korkeakoulujen yhteiskuntasuhteet muuttuivat, rahoituslähteet 

monipuolistuivat ja korkeakoulut erilaistuivat opiskelija-aineksen erilaisuuden kasvaessa. 

Korkeakoulutus ei kuulunut enää pelkästään eliitin oikeuksiin, ja opiskelijamäärän 

kasvaessa samalla myös opiskelijoiden kieli- ja sukupuolijakaumat tasaantuivat (Nevala 

2000: 122; Välimaa 2000: 223–224).  

Korkeakoululaitoksen laajennuttua alueellisesti koko Suomen kattavaksi, maamme 

opiskelijavirroissa tapahtui merkittävä muutos (Nevala 2002: 181). Korkeakouluverkon 

tihentyminen ohjasi nuoria opiskelemaan alueellisesti läheiseen korkeakouluun (Haveri 

1988: 44). Jokaiselle korkeakoululle muodostui tärkein rekrytointialue lähiseudustaan, 
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josta suurin osa opiskelijoista oli kotoisin. Aikaisemmin ennen korkeakoululaitoksen 

laajentamista niin sanotut vanhat korkeakoulut rekrytoivat opiskelijansa tasaisesti maan 

eri osista eli toisin sanoen niiden rekrytointialueet olivat valtakunnalliset. Alueellisen 

laajentamisen jälkeen näiden korkeakoulujen rekrytointipohja kaventui ja painottui 

entistä enemmän lähialueisiin (Nevala 2000: 115–116). Uusien maakunnallisten 

yliopistojen perustaminen näkyikin tuntuvana korkeakoulutuksen vaikuttavuuden 

laajenemisena (Lampinen 2003: 34). 

Myös korkeakouluopiskelijoiden alueellinen tausta tasaantui merkittävästi, kun 

myös valtakunnan reuna-alueiltakin hakeuduttiin entistä useammin korkeakouluun. 

Suhteellisesti tarkasteltuna 1980-luvulla eniten uusia korkeakouluopiskelijoita tulikin Itä- 

ja Pohjois-Suomen alueilta. Myöhemmin 1990-luvulla pääkaupunkiseudun merkitys 

kasvoi opiskelijavirroissa, kun muuttoliike painottui entistä enemmän eteläiseen 

Suomeen ja suurimpiin kasvukeskuksiin. Tämän seurauksena erityisesti nuorten määrät 

vähenivät Itä- ja Pohjois-Suomesta (Nevala 2000: 115–116, 119).  

Korkeakouluista oli hajautetun hyvinvointivaltion aikana muodostunut massoja 

käsittelevä suurjärjestelmä (Nevala 2000: 122). Samalla koko koulutusjärjestelmän 

dynamiikka alkoi muuttua, ja opiskelijavirtoihin kärjistyneiden ongelmien myötä virisi 

keskusteluita korkeakoulutuksen rakennemuutoksesta. Korkeakoulujärjestelmää alettiin 

kritisoida tehottomaksi ja kalliiksi sekä huoli koulutuksen laadusta lisääntyi. 

Keskusteluun nostettiin ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla myös niin sanottu 

nuoriskoulutusvisio ammattikorkeakouluista (Ahola & Nurmi 1995: 9).  

Korkeakoulutuksen kentällä alettiin 1990-luvun alussa siirtyä kohti tuloksellista 

aikakautta, jolloin määrän sijasta laatu nousi yliopistojen keskeisimmäksi 

kehittämistavoitteeksi. Samalla yliopistojärjestelmän alueellinen laajeneminen päättyi ja 

kansainväliset vaikutteet alkoivat näkyä korkeakoulukentällä (Kallunki ym. 2015: 117). 

Tämä niin sanottu järjestelmäkeskeinen koulutuspolitiikka sammui 1980-luvun 

ideologiseen murrokseen (Lampinen 1998: 70). Koulutuksen laajenemisen lisäksi tasa-

arvon ja hyvinvoinnin ulottuvuudet alkoivat korvautua tulos- ja markkinakeskeisillä 

ajatuksilla (Malkki & Hölttä 2000: 46, 54). 
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3.3 Korkeakoulutus rakenteellisten muutosten edessä (1990–2010) 

Suomen hyvinvointivaltiomalli ajautui rahoituskriisiin 1980-luvun lopussa, jolloin 

keskusjohtoista ja hierarkkista suunnittelukulttuuria alettiin avoimesti kritisoida. Oli 

tapahtumassa yleinen yhteiskuntapoliittinen muutos, joka kulminoitui 1990-luvun alun 

talouslamaan. Lama nähtiin vanhan suunnitteluvaltion epäonnistumisena, jonka tilalle 

tulisi ottaa markkinavetoinen suuntaus. Katsottiin, että valtiota tulisi avata kilpailulle, 

valtio-omistusta täytyisi yksityistää sekä kansainvälistä yhteistyötä tulisi voimistaa. 

Kilpailukyvystä tuli keskeinen osa yhteiskuntapoliittista keskustelua, jopa 

valtiopolitiikan suoranainen tavoite. Suomessa syntyi 1990-luvun alun jälkeen 

muunnelma maailmanlaajuisesti levinneestä kilpailuvaltiosta (Moisio 2012: 164–171). 

Suomi oli siirtynyt uuteen aikakauteen 1980-luvun lopun jälkeen, jota on luonnehdittu 

moninaisilla muutoksen määreillä, kuten muutos toisesta kolmanteen tasavaltaan, 

hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon tai suunnitteluyhteiskunnasta kilpailukyky-

yhteiskuntaan (Simola 2015: 302–303). Moisio (2012) nimittää tätä hajautetun 

kilpailuvaltion aikakauden alkamiseksi.  

Myös korkeakoulukenttä oli suuressa murroksessa siirryttäessä kohti hajautettua 

kilpailuvaltiota (Malkki & Hölttä 2000: 48). Koko koulutusjärjestelmän dynamiikka alkoi 

muuttua ja yliopistojen perinteinen malli oli alkanut hiljalleen murtua, kun siirryttiin 

eliittikoulutuksesta suurten massojen kouluttamiseen (Välimaa ym. 1997: 158; Virtanen 

2002: 11). Korkeakoululaitoksen ylläpitoa kritisoitiin kalliiksi, ja korkeakoulukentälle 

haluttiin tuoda uudistuksia kustannustehokkuuden lisäämiseksi (Rinne 2004: 160; 

Merenluoto 2011: 150). Tämän lisäksi 1990-luvun alkupuolen taloudellinen lama 

vauhditti ja tehosti muutosten toteutumista korkeakoulukentällä (Malkki & Hölttä 2000: 

48; Kaukonen 2004: 72). Alettiin vähitellen siirtyä kohti tuloksellista aikakautta, jolloin 

määrän sijasta laatu nousi yliopistojen keskeisimmäksi kehittämistavoitteeksi (Kallunki 

ym. 2015: 117). Osa tutkijoista nimittää tätä siirtymää yritysyliopistojen aikakaudelle 

(Malkki & Hölttä 2000: 47). 

Välimaan (2011: 46) mukaan korkeakoulut kohtasivat niin sanotun 

globalisaatioshokin, kun lama alkoi vaikuttaa myös korkeakouluissa. Talouden kasvu 

vaihtuikin jyrkkään laskuun. Korkeakouluille tämä merkitsi niin budjettien jäädyttämistä 

kuin myös rakenteellisia muutoksia. Uusi yhteiskunnallinen tilanne vaikutti myös 
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korkeakoulujen yhteiskunnalliseen itseymmärrykseen. Tehokkuutta painottava käsitys 

yleistyi yhteiskuntakeskustelussa, ja alkoi syntyä ajatuksia siitä, että korkeakoulujen tulisi 

olla yhteiskunnallisesti hyödyllisiä ja tarpeellisia. Globalisaatioshokin jälkeen 

korkeakoululaitos ei ollut enää ennallaan, sillä sitä luonnehti nyt vahva asenteellinen ja 

ilmapiirin muutos. Moision (2012: 172) mukaan aikaisemman hyvinvointiajattelun tilalle 

nousivatkin markkinaliberalismin periaatteet 1990-luvun alussa. Elinkeinoelämän ja 

korkeakoulujen vuorovaikutusta pidettiinkin vakaan taloudellisen kehityksen yhtenä 

välttämättömänä ehtona (Kinnunen 2001: 7). Samalla myös ajatukset yliopistojen 

aktiivisemmasta roolista yhteiskunnallisena vaikuttajana voimistuivat.  

Rinteen (2004: 159) mukaan 1990-luvun merkittävin korkeakoulukentällä 

tapahtunut muutos oli siirtymä perinteisestä yliopistomallista duaalimalliin. 

Korkeakoulukentän laajentamisen uskottiin lisäävän koulutuksen tehokkuutta, ja samalla 

myös opiskelijamäärän kasvu korkeakoulukentällä haluttiin suunnata 

ammattikorkeakouluihin (Liljander 2000: 133). Uudistuksissa yhdistettiin ja sulatettiin 

useita aikaisempia oppilaitoksia ja niiden osia monialaisiksi korkeakouluiksi. Tavoitteena 

oli luoda uusi käytännönläheisempi korkeakoulutuksen tyyppi osaksi suomalaista 

korkeakoulujärjestelmää toisenlaiseksi vaihtoehdoksi nuorille (Korkeakoulujen… 2001: 

16). Ammattikorkeakoulujen tarjoamien tutkintojen lähtökohtana olivat erityisesti alueen 

ja työelämän käytännölliset tarpeet (Niiniluoto 2015: 3). Ammattikorkeakoulujen 

tehtävässä korostunut alueellinen koulutustehtävä sekä alueellisen elinkeinorakenteen 

tukeminen auttoivat myös jakamaan yliopistojen harteilla ollutta alueellisen 

vaikuttavuuden taakkaa (Kohvakka 2016: 23). 

Korkeakoulutuksen massoittuminen sai aikaan suuria muutoksia 

korkeakoulutuksen tehtävissä ja yhteiskunnallisessa asemassa (Rinne 2004: 149). 

Korkeakoululaitoksen alueellisen laajenemisen jälkeen alkoi korkeakoulutuksen sisäisen 

laajenemisen kausi, jolloin korkeakouluihin perustettiin uusia tieteenaloja ja oppiaineita. 

Etenkin niin sanotut uudet vuosina 1960- ja 70-luvuilla perustetut korkeakoulut 

laajensivat ja monipuolistivat opetustarjontaansa. Toisena korkeakoulujen sisäisen 

laajenemisen muotona oli uusien sivutoimipaikkojen perustaminen uusille 

paikkakunnille. Korkeakoulut alkoivatkin hiljalleen erilaistua (Nevala & Rinne 2012: 

212–213).  
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Myös yliopiston suhde valtioon muuttui hajautetun kilpailuvaltion kaudella (Kauko 2011: 

69). Korkeakoulukentän kriisiytymisen myötä valtiojohtoinen yliopisto 

kyseenalaistettiin, ja julkisen toiminnan malliksi nostettiin yritystoiminta, jonka 

tavoitteisiin kuuluviat kustannustehokkuus ja voitot. Valtioneuvosto teki 1980-luvun 

lopulla voimavarapäätöksen, jonka mukaan yliopistoille annettava määräraha nousisi 

vuosittain, mikä edellytti kuitenkin korkeakoulujen toiminnan tehostamista ja 

tuloksellisuuden parantamista (Merenluoto 2011: 149–150).  Samalla syntyi tarve tiedon 

keräämiselle saavutetuista tuloksista, ja toisaalta myös saavutettuja tuloksia pyrittiin 

arvioimaan. Alettiin siirtyä kohti arvioivaa koulutusjärjestelmää (Välimaa ym. 1997: 

158). 

Arvioinnit alkoivat vakiintua osaksi suomalaisten korkeakoulujen toimintaa 

hajautetun kilpailuvaltion aikana (Välimaa 2000: 70), ja puhutaan jopa yhteiskunnan 

laatuvallankumouksesta (Rinne & Simola 2015: 190). Tulosohjaukseen siirtyminen 

edellytti yliopistojen toiminnan arviointia, joka legalisoitui ja institutionalisoitui vuonna 

1997 uudistetun yliopistolain (L645/1997) myötä, kun yliopistoille kirjattiin lakiin 

yleinen arviointivelvoite. Vuotta aikaisemmin perustettu korkeakoulujen 

arviointineuvosto vastasi lainsäädännöllisesti auditointitoiminnasta. Vuosituhannen 

päätteeksi otettiin merkittävä askel kohti globaalia korkeakoulupolitiikkaa, kun Suomi 

allekirjoitti Bolognan julkistuksen. Samalla myös laadunvarmistus kytkeytyi osaksi 

eurooppalaista korkeakoulutusta ja keskustelu korkeakoulutuksen laadusta Suomessa 

voimistui (Pyykkö 2010: 61–66; Haapakorpi 2011: 7–16; Rinne 2012: 392). Hajautetun 

kilpailuyhteiskunnan diskurssit alkoivatkin näkyä korkeakoulujen toiminnassa entistä 

voimakkaammin muun muassa markkinoiden, laadun, arvioinnin, kilpailukyvyn ja 

tulosvastuullisuuden muodoissa (Rinne & Simola 2015: 189). 

 

3.3.1 Korkeakoulutus osana entistä kansainvälisempää maailmaa 

Suomen korkeakoulupolitiikka on ottanut merkittävästi vaikutteita EU:sta 1990-luvulta 

alkaen (Merenluoto 2011: 153). Aina 1980-luvulle asti korkeakoulutuksen muutoksen 

taustalla olivat vaikuttaneet kansalliset sisäiset voimat ja kamppailut. Hajautetun 

kilpailuvaltion aikakaudelle siirryttäessä uudelleenjärjestelyt korkeakoulutuksen kentällä 

alkoivat liittyä entistä tiiviimmin maailmanlaajuiseen globaaliin muutokseen. 

Suomalainen koulutuspolitiikka sai paljon vaikutteita eurooppalaisesta ja globaalin 
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koulutuspolitiikan uusliberalistisesta kehityksestä. Opetusministeriö alkoi valmistella 

koulutusjärjestelmän uudistamista maailmanlaajuisen ja etenkin eurooppalaisen 

suuntaviivojen mukaisesti jo 1980-luvun lopulla. Esimerkiksi OECD suositteli 

ammattikorkeakoulujen perustamista Suomeen jo ennen 1990-lukua (Rinne 2004: 145–

150; Rinne & Simola 2015: 186–187). 

Moision (2012: 188) mukaan Suomen EU-jäsenyys toimii yhtenä taustaselittäjänä 

Suomen kilpailuvaltiokehitykselle.  Vuonna 1993 tuli voimaan Maastrichtin sopimus, 

jonka keskeisenä tavoitteena oli korkeakoulutuksen niin sanottu eurooppalaistaminen. 

Korkeakoulukentällä sopimus näkyi opiskelijavaihtojen lisääntymisenä ja 

opetussuunnitelmien yhdenmukaistumisena. Suomen liittyminen EU:hun vuonna 1995 

voimisti EU:n vaikutusta entisestään suomalaisessa korkeakoululaitoksessa. Myöhemmin 

vuonna 1998 Bologna harmonisointiprosessi yhtenäisti opintopistejärjestelmää ja paransi 

tutkintojen vertailukelpoisuutta. Vuosituhannen jälkeen EU:n vaikutus on vain 

voimistunut. Vuonna 2000 Euroopan komission kokouksessa Lissabonissa päätettiin 

luoda niin sanottu tiedon Eurooppa, jonka seurauksena Suomessakin alkoi entistä 

aktiivisempi pyrkimys kohti tietoperustaista taloutta. Lissabonin sopimus muutti 

yliopistojen asemaa merkittävästi; yliopistot nähtiin kansainvälisesti tärkeinä 

tietoperustaisen yhteiskunnan, taloudellisen kilpailukyvyn ja sosiaalisen koheesion 

rakentajina (Rinne 2004: 145–150; Merenluoto 2011: 152–153; Rinne & Simola 2015: 

186–187). Lissabonin sopimus myös vahvisti aluelähtöistä kilpailukykyajattelua, sillä 

EU:n tavoitteena oli kehittyä maailman kilpailukykyisemmäksi alueeksi (Moisio 2012: 

190).  

Suomen pyrkimys EU:n jäseneksi nopeutti Moision (2012: 180–181) mukaan 

kilpailuvaltiokehitystä, ja jäsenyyden myötä onkin alettu omaksua EU:n aluepoliittista 

ajattelua. Kilpailukyvyn parantamiseksi EU on alkanut panostaa tieteen ja tutkimuksen 

kehittämistoimintaan (Malkki & Hölttä 2000: 43). Samoin myös innovaatiot nostettiin 

EU:n keskeisimpiin tiede- ja teknologiapoliittisiin linjauksiin (Sallinen 2000: 10). 

 

3.3.2 Kohti uutta aluepolitiikkaa 

Hajautetun kilpailuvaltion aikana aluepolitiikassa hyvinvoinnin tuottamisesta tuli 

alisteista kilpailukykypolitiikalle. Toisin sanoen hyvinvoinnin tuottaminen oli järkevää 

ainoastaan, mikäli siitä ei ollut haittaa kilpailukyvylle. Valtiotilassa kilpailukyvyn 
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läpilyönti merkitsi kaupunkikeskusten merkitysten korostumista ja syrjäisen maaseudun 

asemallista heikentymistä. Alueiden välinen kilpailu lisääntyi, sillä kilpailu nähtiin 

positiivisena ilmiönä, jonka oletettiin tuovan esiin muutoin alueiden piilossa pysyviä 

vahvuuksia (Moisio 2012: 165,167).  

Kilpailuyhteiskuntaan siirtymisen myötä keskusverkkomalli hylättiin, sillä 

hierarkkisen aluejärjestelmän ei uskottu kykenevän enää vastaamaan uudenlaisen 

yhteiskunnan haasteisiin. Aluesuunnittelun ja tutkimuksen keskeisiksi käsitteiksi 

nousivat 1990-luvulla kansainvälistyminen, verkottuminen ja erikoistuminen. Alkoi 

käynnistyä uudenlainen tilallisen järjestyksen luominen, kun alueajattelussa korostuivat 

kaupunkiseudut, kärkialueet, aluerakenteen solmukohdat, verkottuminen ja 

seutuistuminen. Erityisesti Perttu Vartiaisen kaupunkiseutuja ja niiden verkottumista 

korostavasta mallista muodostui 1990-luvulla aluerakenteen keskeisin hahmotelma 

(Moisio 2012: 181–191; Vartiainen 2015: 1–3). 

Hajautetun kilpailuvaltion vaiheeseen siirryttäessä aluepolitiikan luonne muuttui 

niin paljon, että on alettu puhumaan niin sanotusti vanhasta ja uuden aluepolitiikasta. 

Remahlin (2008: 120–121) mukaan kyseessä onkin aluekehittämisparadigman muutos. 

Uutta aluepolitiikkaa luonnehtii erityisesti lainsäädännölliset ja hallinnolliset muutokset 

(Aro 2007: 254). Alueiden kehittämistä tuettiin omalla lailla (1135/1993), kun vuonna 

1994 astui voimaan uusi aluelainsäädäntö, jossa otettiin käyttöön aluekehittämisen käsite 

(Korkeakoulujen … 2001: 2). Aluekehittämisen käsite vakiinnutti paikkansa ja osittain 

syrjäytti aluepolitiikan; puhuttiin mieluummin alueiden kehittämisestä kuin 

aluepolitiikasta (Remahl 2008: 63). Tällöin alettiin korostaa alueiden omaehtoista 

kehittämistä, jossa keskeiset tavoitteet painottivat osaamista, osaamispääoman 

vahvistamista ja osaamisrakenteen edistämistä. Uudeksi haasteeksi nousi 

kaupunkiseutujen aseman kuvaus uudessa informaatioyhteiskunnassa, ja 

kaupunkiverkkotutkimus nojasi vahvasti uuteen osaamislähtöiseen aluepolitiikkaan 

(Vartiainen 2015: 1). 

Myös väestörakenne alkaa muotoutua uudelleen hajautetun kilpailuvaltion aikana, 

ja Aro (2007) kuvaa 1990-luvun jälkeen alkanutta aikaa väestön 

uudelleenkeskittymiskaudeksi. Maamme muuttoliike alkoi kiihtyä, kun laman jälkeen 

patoutuneet muuttovirrat lähtivät liikkeelle suotuisamman työpaikkakehityksen 

eriytyessä kaupunkiseuduille. Työpaikkoja ei syntynyt alueellisesti tasapainoisella 
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tavalla, vaan kasvu alkoi keskittyä tietyille harvoille alueille. Suurin osa väestönkasvusta 

alkoikin kohdistua eteläiseen Suomeen ja suurille kaupunkiseuduille, minkä seurauksena 

myös alueelliset erot syvenivät (Aro 2007: 18, 213, 216). 

Korkeakoulutuksen massoittumisen seurauksena myös opiskelijamäärät ja 

luonnollisesti myös opiskelijamuuttojen määrät kasvoivat hajautetun kilpailuvaltion 

alkupuolella. Opiskelijat nousivatkin aktiivisimmaksi muuttajaryhmäksi 1990-luvulla, 

jolloin noin joka neljännes muuttajista oli opiskelija. Opiskelijamuuttojen tilastolliseen 

kasvuun vaikutti osaltaan myös kotikuntalain (201/1994) muutos vuonna 1994, jonka 

seurauksena asuinkunnan muutos oli helpompaa kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi myös 

aikaisempaa paremmat taloudelliset tukimuodot kuten opintorahan ja asumistuen 

mahdollisuudet suosivat aikaisempaa enemmän kotoa poismuuttamista (Aro 2007: 214, 

245).  

Väestö alkoi keskittyä pääkaupunkiseudun lisäksi suurimpien yliopistokaupunkien 

läheisyyteen, joiden muuttovoittoa voimistivat erityisesti opiskelijamuutot. Näistä 

Suomen suurimmista kaupungeista alkoi hiljalleen muodostua väestön, tuotannon ja 

osaamisen keskittymiä. Suurimmat kaupunkiseudut alkoivat hiljalleen muuttua niin 

sanotuiksi solmukohdiksi, jotka nähtiin niin kasvun, opiskelumahdollisuuksien kuin 

erikoistuneiden työmarkkinoidenkin avainalueina. Keskuksen kehysalueet toimivat taas 

asumisen tavoitealueina, ja vahvistavat kaupunkiseutujen vetovoimaa entisestään (Aro 

2007: 21–22, 226).  

Korkeakoulukaupungeista muodostui uuden aluepolitiikan ajattelussa solmukohtia, 

jotka vetivät puoleensa nuorisoa, opiskelijoita ja korkeasti koulutettuja (Aro 2007: 244–

245). Mitä pidemmälle 1990-luvulla mentiin, sitä suuremmaksi opiskelijoiden osuudet 

kasvoivat korkeakoulukaupunkien muuttovirroissa. Samalla tapahtui myös koulutettujen 

nuorten aikuisten merkittävää alueellista keskittymistä. Tämän lisäksi havaittiin myös, 

että koulutetulla akateemisella väestöllä on  yhteys alueen positiiviselle kehitykselle. 

Alueen kannalta halutuimpina muuttajina nähtiinkin korkeasti koulutetut (Aro 2007: 

251), ja kilpailu tietynlaisesta väestöstä onkin muodostunut hajautetun kilpailuvaltion 

aluerakenteen kannalta keskeiseksi ilmiöksi (Moisio 2012: 193–194). 

Suomessa käynnistyi polarisaatiokehitys, jossa muutama keskus menestyy ja 

periferiat ovat vaikeuksissa. Aron ja Laihon (2014: 5) mukaan Suomen aluerakenne 

repeytyi väestöllisestä näkökulmasta 2000-luvulla kasvaviin, supistuviin ja kriisiytyviin 
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kuntiin. Keskittämistä on perusteltu useilla argumenteilla kuten tehokkuudella, 

kilpailulla, osaamisen kehittämisellä ja kansainvälisyyden lisäämisellä. Keskittämisestä 

huolimatta kansallinen kaupunkiverkko on pitänyt pintansa, ja hajautettu kilpailuvaltio 

on siten sekoitus sekä tehokkuuden ja keskittämisen että tasaisuuden nimiin vannomista 

(Moisio 2012: 192–193). 

 

3.3.3 Korkeakoulut osana informaatioyhteiskuntaa 

Hajautetun kilpailuvaltion aikana Suomen valtion tavoitteeksi alkoi hahmottua 

osaamiseen, tietoon ja korkeaan teknologiaan perustuvan yhteiskunnan rakentaminen. 

Tieto ja osaaminen alettiin nähdä keskeisimpinä tuotannontekijöinä ja Suomen 

kilpailukyvyn edistäjinä (Välimaa ym. 1997: 154; Sallinen 2000: 10; Virtanen 2002: 12; 

Moisio 2012: 166–167, 172). Suomen yhteiskuntapoliittisena tavoitteena oli kehittyä 

tietointensiivisenä yhteiskuntana, ja yliopistojen odotettiin ottavan vastuulleen tiedon 

siirtoon eli koulutukseen ja uuden tiedon tuotantoon ja hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä 

(Kaukonen 2004: 69). Koettiin, että tiedosta ja osaamisesta olisi tultava koko kansakuntaa 

koskeva asia (Virtanen 2002: 12). 

Kilpailuvaltiollistumisen seurauksena muutos, kilpailukyky, joustavuus, 

teknologia, innovaatiot ja osaaminen nousivat keskeisiksi poliittiseksi sanastoksi. 

Tietoyhteiskuntadiskurssin vakiintuminen merkitsi samalla myös yliopistojen 

institutionaalisen aseman vahvistumista (Moisio 2012: 173, 175, 190). Yliopistoihin 

kohdistuva mielenkiinto kasvoi viimeistään 1990-luvulla, jolloin Suomen valtioneuvosto 

teki niin sanotun tietoyhteiskuntastrategian, minkä seurauksena tieto, innovaatiot ja 

osaaminen kiinnittyivät osaksi aluepolitiikkaa (Remahl 2008: 65). Suomessa käynnistyi 

useita merkittäviä muutosprosesseja, jotka korostivat yliopistojen alueellisen roolin ja 

tehtävän merkitystä (Virtanen 2002: 12, 20). Vuonna 1996 valtion tiede- ja 

teknologianeuvoston katsauksessa tuotiin esille käsite kansallisesta 

innovaatiojärjestelmästä (Sallinen 2000: 10; Niiniluoto 2015: 17), ja Suomi otti 

ensimmäisenä maana tiede- ja teknologiapolitiikkansa perustaksi kansallisen 

innovaatiojärjestelmän (Sallinen 2000: 10; Nilsson 2006: 54: Moisio 2012: 172; Kallunki 

ym. 2015: 121).  

Vuosituhannen alusta alkaen yliopistot on mielletty keskeiseksi osaksi Suomen 

innovaatiojärjestelmää (Kallunki ym. 2015: 121). Osaamisesta ja tiedosta oli tullut 
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yhteiskunnan keskeisiä kehitystekijöitä, ja onkin hyvin ilmeistä, että korkeakoulujen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin tietopalveluiden tarjoajina alettiin kiinnittää entistä 

suurempaa huomiota.  Yliopistot nousivat avainasemaan Suomen tietoyhteiskunnan 

rakentamisessa, ja niiltä alettiin odottaa entistä aktiivisempaa roolia yhteiskunnan 

kehittäjinä (Virtanen 2002: 10). Korkeatasoisessa tiedossa ja osaamisessa nähtiin valtavat 

kehitysmahdollisuudet, jotka olisi kyettävä hyödyntämään alueiden vahvistamiseksi. 

Suomen osaamisperustan vankistaminen nousikin keskeisimmäksi osaksi aluepolitiikkaa 

(Virtanen 2002: 12–13).  

Uuden aluepolitiikan sovellutukset toivatkin yliopistoille aivan uuden alueellisen 

roolin (Jolkkonen 1987b: 15; Virtanen 2002: 21). Korkeakouluja ei nähty ainoastaan 

tiedon tuottajina ja jakajina, vaan niiden odotettiin osallistuvan aktiivisesti alueidensa 

kehitykseen (Jolkkonen 1987b: 15). Esimerkiksi yliopistojen yhteyteen kasvaneet 

teknologiakeskukset, osaamiskeskukset ja tiedepuistot nähtiin keskeisinä alueen 

teknologisen ja taloudellisen kehityksen turvaajina (esim. Kinnunen 1998). Tiedon 

nähtiin ankkuroituvan ihmisten muodostamiin sosiaalisiin rakenteisiin, ja yliopistojen 

odotettiin tuottavan alueelle innovatiivisten ihmisten keskittymiä ja toimivan ikään kuin 

alueen magneetteina vetäen puoleensa lisää innovatiivisia ihmisiä ja toimijoita (Lemola 

2004: 116; Stenvall ym. 2011: 163). Samalla yleistyi käsite oppivista alueista, jotka 

nähdään keskeisinä tiedon ja ideoiden kohtaamispaikkoina (esim. Lyytinen 2002).  

Myös korkeakoulujen alueellinen tehtävä kytkettiin oppivan alueen käsitteeseen 

(Katajamäki 2002: 6). Virtasen (2002: 75) mukaan oppivan alueen käsitteeseen liittyikin 

kiinteästi näkemys korkeakoulujen kolmannesta tehtävästä, sillä korkeakoulujen 

alueellinen vuorovaikutus nähtiin edellytyksenä oppivien alueiden synnylle. Yliopistot 

nähtiin jo perusluonteeltaan tiedon ja osaamisen jakajina, ja osana kolmatta tehtävää 

tiedeyhteisöjen oletettiin siirtävän ja soveltavan tietoa myös alueiden tarpeisiin (Virtanen 

2002: 12, 76). Vaatimukset aktiivisemmasta roolista yhteiskunnassa kulminoitui vuonna 

2004, kun yliopistolakiin (715/2004) yliopistojen tehtäväksi kirjattiin velvoite 

yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.  

Suomen tietoyhteiskunnan rakentamisen alkuajoista korkeakoulujen merkitys on 

hiljalleen kasvanut yhteiskunnan menestyksen takaajiksi. Lisäksi kansallinen 

innovaatiojärjestelmä on kytkenyt korkeakoulut läheisemmäksi osaksi maamme 

kilpailukyvyn ylläpitämistä ja edistämistä (Kettunen ym. 2012; 60Nevala & Rinne 2012: 
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226). Korkeakoulut onkin mielletty entistä keskeisempinä taloudellisen kilpailukyvyn 

rakentamisen ja ylläpitämisen instituutioina, joita tarvitaan valtion ja kansan menestyksen 

turvaamiseksi (Moisio 2012: 288). 

 

3.4 Kohti yritysyliopistoja (2010–) 

Valtion kansainvälistä kilpailukykyä korostava yhteiskuntakehitys vahvistui Moision 

(2012: 230) mukaan vuoden 2002 pienen laman jälkeen. Suomessa käynnistyi niin 

sanottu kansallinen kriisikausi, jolloin alettiin pohtia keinoja, miten yhdistää globalisaatio 

kansalliseen kilpailukykyyn.  Tästä alkanut kehitys on merkinnyt yhä voimakkaampaa 

suurten kaupunkiseutujen korostamista. Samalla vahvistui käsitys siitä, että Suomen 

valtio olisi siirtymässä niin kutsuttuun globalisaation toiseen vaiheeseen. Moision ja 

Vasasen (2008: 28) mukaan Suomessa ollaan hiljalleen siirtymässä kohti 

metropolivaltiota, joka nähdään vaihtoehtoisena alueellisena muotona hajautetulle 

kilpailuvaltiolle.  

Metropolivaltiokehitys on uudenlainen käsitys, jonka mukaan 1990-luvun 

tietoyhteiskuntamalli ja sen alueelliset käytännöt nähdään vanhentuneina. 

Yhteiskunnassa alettiin korostamaan muutoksen välttämättömyyttä: muutoskyky alkoi 

nousta ikään kuin yhteiskuntapolitiikan keskeiseksi hyveeksi (Moisio 2012: 195–201, 

214, 230, 309). Uudenlainen kehitys nähdään vastauksena valtion lisääntyviin kilpailu- 

ja kansainvälistymispaineisiin (Moisio & Vasanen 2008: 28). Metropoliteema on noussut 

osaksi valtion kansainvälisen kilpailukyvyn diskurssia, jossa Suomen valtion menestys 

on kiinnittynyt kansainvälisen huipun tavoitteluun. Tähän taas pyritään alueellisen 

tehostamisen ja keskittämisen avulla. Metropolivaltioprosessia kuvataan siirtymiseksi 

muun muassa alueellisesta eheyttämisestä eriyttämiseen, yhteisöllisyydestä 

individualismiin, tasapäistämisestä kilpailuun, kansallisesta kansainväliseen ja 

valtiovetoisuudesta markkinoihin. Nämä prosessit kuvaavat sitä, miten menneisyyden 

Suomeen liitetyistä toimintatavoista ja rakenteista pyritään luopumaan (Moisio 2012: 

230–231, 298–299).  

Metropolivaltiokehitys näkyy myös korkeakoulutuksen kentällä, ja 

korkeakoululaitos onkin vuosituhannen jälkeen monessa mielessä muuttunut 1990-luvun 

tilanteesta (Nevala & Rinne 2012: 222). Moisio (2012: 290) näkeekin vuonna 2009 
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säädetyn uuden yliopistolain (558/2009) taustalla lukuisia metropolivaltiokehitystä 

tukevia piirteitä. Yliopistouudistus oli osa valtion pyrkimystä vähentää vastuutaan 

massoittuneesta korkeakoululaitoksesta ja antaa tilaa Suomessa pienimuotoisille 

korkeakoulumarkkinoille. Markkinavetoisen yliopistolaitoksen keskeisiin tavoitteisiin 

kuuluukin kansainvälistyminen ja kansainvälisen huipun tavoittelu. Yliopistojen 

voimakas profiloituminen sekä keskittyminen tietyille osaamisalueille nähdään 

keskeisenä keinona huipun saavuttamiseksi (Nevala & Rinne 2012: 225).  

Uuden yliopistolain yhtenä päämääränä on ollut edistää yliopistojen kehittymistä 

alueellisesti erikoistuneiksi tulosvastuullisiksi yrityksiksi (Kallo 2011: 115, 118), ja 

uudistuksen seurauksena yliopistot lähentyivätkin olemukseltaan liikelaitoksia 

(Jauhiainen ym. 2011: 192). Lisäksi yliopistoista haluttiin kehittää kansainvälisesti entistä 

kilpailukykyisempiä. Tähän pyrittiin kasvattamalla korkeakoulujen kokoa sekä 

keskittämällä toimintaa alueellisesti.  (Ursin ym. 2011: 126; Moisio 2012: 293).  

Korkeakouluverkon keskittämiskeskusteluun ovat vaikuttaneet erityisesti 

valtioneuvoston linjaukset korkeakoulutuksen kehittämisestä (Ursin ym. 2011: 125–126). 

Jo vuonna 2005 opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmassa esitettiin 

näkökulmia yliopistoverkon harventamisesta ja suurempien yksiköiden vahvistamisesta 

(Jauhiainen ym. 2011). Vuonna 2008 korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen 

suuntaviivoihin kirjattiin tavoitteiksi laadun, tehokkuuden ja kansainvälisyyden 

lisääminen (Kallo 2011: 115). Tavoitteiden saavuttaminen edellytti korkeakoulujen 

lukumäärän supistamista, ja korkeakoulujen kokojen kasvattamista (Ursin ym. 2011: 

125–126). Rakenteellisen kehittämisen puitteissa myönnetyllä rahoituksella haluttiin 

kannustaa yliopistoja käynnistämään erilaisia uudistushankkeita kuten yhdistymis- ja 

yhteistyöhankkeita (Kallo 2011: 111). Rakenteellisen kehittämisen lähtökohtana oli 

julkisen sektorin osuuden supistaminen ja korkeakouluverkon sopeuttaminen maan 

väestöpohjaan ja resursseihin, mikä toisin sanoen merkitsi toimintojen karsimista (Nevala 

& Rinne 2012: 225).  

Myös aluepolitiikka tuli haastetuksi, kun korkeakoulujen rakenteita alettiin 

supistamaan (Kauko 2011: 69). Moision (2012: 290) mukaan yliopistolain uudistuksen 

taustalla vaikuttaakin aluerakenteen optimointi. Samoin Vartiainen (2016: 26) tukee tätä 

näkemystä, sillä hänen mukaansa ajatukset optimaalisesta kaupunkiverkosta ovatkin 

kääntyneet kysymyksiksi optimaalisesta korkeakouluverkosta. Viime vuosina kansallisen 
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korkeakouluverkon keskittämistä perustellaan vahvimpien yliopistokeskittymien 

globaalin kilpailukyvyn parantamisella, jonka oletetaan hyödyttävän koko Suomea. Tämä 

näkemys puoltaa korkeakoululaitoksen painopisteen siirtämistä vahvemmin Helsingin 

metropolialueelle, mikä selkeästi heijastelee metropolivaltioideologiaa. Yhtenä 

korkeakouluverkon tiivistämisen muodoksi on esitetty korkeakoulu- ja tutkimusverkon 

kokoamisesta 5–6 korkeakoulualueeseen (Vartiainen 2016: 27–28).  

Moision (2012: 226) mukaan metropolivaltiokehityksen taustalla vaikuttaa 

pyrkimys uudelleen sovittaa yhteen aluepolitiikka ja innovaatiopolitiikka. Hän näkeekin 

metropolivaltion innovaatiotalouden tilallisena ilmentymänä. 

Metropolivaltiokehitykseen liittyy vahvasti transnationaali aluekehitysoppi, jossa 

tiedolla, innovaatiojärjestelmällä, kilpailukyvyllä sekä globaaleilla virroilla ja 

verkostoilla on korostunut asema. Tässä näkemyksessä valtioiden kilpailuetu syntyy 

alueiden kyvystä hyödyntää tietoa ja ideoita. Suomessa tämä näkyy käsityksenä, jonka 

mukaan valtioiden kilpailukyky perustuu alueiden innovaatiokyvylle. Kansallinen 

innovaatiojärjestelmä onkin noussut yhdeksi transnationaalin aluekehitysopin 

oleellisimmista muodoista (Moisio 2012: 249–260, 298).  

Kansallisella innovaatiojärjestelmällä oli ratkaiseva vaikutus myös yliopistolain 

uudistukseen (Kettunen ym. 2012: 60; Moisio 2012: 284). Uudistuksen tavoitteena oli 

luoda yliopistolaitos, joka kouluttaa osaajia mahdollisimman tehokkaasti 

tietointensiivisen talouden tarpeisiin. Samalla yliopistojen odotettiin houkuttelevan 

osaajia puoleensa valtakunnan rajojen ulkopuolelta, mikä heijastelee tavoitetta muuttaa 

yliopistojen luonnetta globaalimmaksi.  

 

3.4.1 Väestö keskittyy suurimpiin kaupunkeihin 

Suomalaisen yhteiskunnan suurimpiin muutoksiin kuuluu kaupungistuminen (Loikkanen 

& Laakso 2016: 7), sillä tällä hetkellä noin puolet suomalaisista asuu kuudella 

suurimmalla kaupunkiseudulla. Muuttoliikkeen suunta on pysynyt muuttumattomana jo 

pitkään: suuntana ovat olleet pääkaupunkiseutu ja suuret kaupungit. Keskittymisen 

rinnalla on Aron (2007: 19, 224) mukaan tapahtunut jo 1950-luvulta lähtien haja-

asutusalueiden ja maakuntien reuna-alueiden tyhjentymistä ja kehitys jatkuu edelleen. 

Väestöennusteiden perusteella kaupunkialueiden kasvu vain jatkuu lähitulevaisuudessa 

(Aro 2016: 2).  
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Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja monipuolisilla yliopistokaupungeilla on 

korostunut asema väestön ja tuotantotoiminnan sijaintipaikkana (Loikkanen & Laakso 

2016: 7). Samaa tulosta tukee aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n tekemä 

tutkimus Suomen kaupunkiverkon rakenteen muutoksista 1990-luvulta 2010-luvulle. 

Kaupunkiverkko on määrältään supistunut, ja Suomessa on tällä hetkellä noin 30 

toiminnallisesti merkittävää kaupunkiseutua, joista puolet ovat monipuolisia 

korkeakoulupaikkakuntia tai metropolialueen kaupunkiseutuja 

(Kaupunkiverkkotutkimus 2015: 3).  

Suomen aluepolitiikan luonne muuttui kaupunkikeskeisemmäksi EU-jäsenyyden 

myötä (Loikkanen & Laakso 2016: 73), ja kaupunkiseuduilla onkin oleellinen merkitys 

sekä hajautettuun kilpailuvaltioon että metropolivaltioon perustuvissa valtiomalleissa 

(Moisio & Vasanen 2008: 30). Metropolivaltioideologia näkyy Suomen 2010-luvun 

kaupunkipolitiikassa, jossa niin suuralue- kuin metropolipolitiikkakin ovat yleistyneet. 

Moision (2012: 231) mukaan metropolivaltiokehitykseen liittyy valtiotilan uudistaminen, 

jossa kansallinen menestys liitetään suurkaupunkimaisten toimintaympäristöjen 

luomiseen. Suomessa suurkaupunkipolitiikan tavoitteena onkin vahvistaa suurimpien 

kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi metropolipolitiikalla halutaan 

vahvistaa Suomen kilpailukykyä kehittämällä pääkaupunkiseutua (Loikkanen & Laakso 

2016: 73; Metropolipolitiikka… 2017).  

Suomessa transnationaalin aluekehityksen soveltaminen on saanut aikaan 

uudenlaisten tilallisten hierarkioiden muodostumista. On syntynyt erilaisia alueiden 

luokittelujärjestelmiä, jota esimerkiksi kaupunkiseutujen asettaminen 

paremmuusjärjestykseen niiden menestyspotentiaalin perusteella edustaa. Yhteistä 

kaikille luokituksille on Helsingin seudun asettaminen hierarkian huipulle omaksi 

erityiseksi aluetyypikseen (Moisio 2012: 264–265).  

Nimensä mukaisesti metropolivaltio voidaan ymmärtää suurten kaupunkien 

verkostona, missä on syntynyt uudenlainen ydin-periferia asetelma.  Metropolivaltiossa 

tehottomina alueina ei nähtäisi enää vain perifeerisiä alueita vaan myös keskisuuret 

keskukset jäisivät ikään kuin tehottomaksi takamaaksi. Suomessa metropolivaltiokehitys 

tuottaisi Etelä-Suomeen aluerakenteen, joka koostuisi metropolialueesta ja sen 

ulkopuolella haarautuvista suurkehityskäytävistä (Moisio & Vasanen 2008: 28–29). 

Moision (2012: 305) mukaan elämme tällä hetkellä hajautetun kilpailuvaltion ja 
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metropolivaltion saumakohdassa. Pelkkään kilpailukykyyn ja taloudelliseen kasvuun 

perustuvat näkemykset koetaan kuitenkin ristiriitaisina hyvinvointikeskeisessä 

Suomessa, eikä yksimielisyyttä Suomen aluerakenteen tulevaisuudesta ole saavutettu 

(Moisio 2012: 303–309). 

 

3.4.2 Korkeakoulut uusien odotuksien ja tehtävien ristiaallokossa 

Yhteiskuntamme on viime vuosina käynyt läpi suuren ideologisen, poliittis-taloudellisen 

ja teknologisen murroksen, millä on ollut vahva vaikutus korkeakoulujen arvoihin ja 

identiteetteihin (Kohvakka 2011: 40). Korkeakoulujen nähdään olevan jatkuvan 

muutoksen tilassa. Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän rakenteita on uudistettu 

huomattavasti 1980-luvusta alkaen, ja reformien syklit ovat vain tihentyneet tällä 

vuosituhannella (Nevala & Rinne 2012: 226).  

Uutta yliopistolakia (558/2009) pidetäänkin eräänlaisena ajanjakson päättäjänä, 

kun yliopistot muutettiin itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi laitoksiksi ja säätiöiksi 

(Kettunen ym. 2012: 60). Myös Rinne (2012: 405) pitää vanhan tasa-arvoisuutta 

korostavan yliopistopolitiikan loppuna uutta yliopistolakia, joka katkaisi vanhan 

valtioyliopistoperinteen ja suuntasi yliopistot markkinoille. Yliopistolaitoksen pitkä jo 

1980-luvun lopulta vähitellen käynnistynyt ylimmän opetuksen rakenteellinen, 

sisällöllinen ja hallinnallinen reformi vietiin monelta osin päätökseen, kun uusi 

yliopistolaki astui voimaan vuonna 2010. Siten uutta yliopistolakia voi pitää noin 

kaksikymmentä vuotta jatkuneen muutosprosessin viimeisenä vaiheena (Nevala & Rinne 

2012: 225–226). 

Yliopiston tehtävät ja arvot ovat uuden yliopistolain myötä murroksessa, ja onkin 

alettu puhumaan uudesta yliopistoparadigmasta, joka viittaa yliopistojen tehtävän 

uudelleen määrittelyihin ja muutoksiin. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi kiristyvä 

kilpailu rahoituksesta, innovatiivisuuden korostaminen, yhteiskunnallisen tehtävän 

laajeneminen sekä pyrkimys kustannustehokkuuteen, voiton tavoitteluun ja 

välittömämpään hyötyyn. Kansallisten odotusten lisäksi ylipistojen odotetaan sopeutuvan 

entistä paremmin myös globalisoitavan maailman muutoksiin (Jauhiainen ym. 2011: 

185–186).  

Korkeakouluilta onkin alettu edellyttää entistä nopeampaa ja joustavampaa 

reagointia ympäröivän maailman muutoksiin (Nevala & Rinne 2012: 226). Yliopistoja 
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onkin alettu nimittää niin sanotuiksi multiversityiksi.  Eri tahoja palvelevan yliopiston 

tulisi kouluttaa opiskelijoita entistä epävakaammille työmarkkinoille, tehdä 

huippututkimusta, mutta kuitenkin kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita sekä 

tehostaa yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttamista (Laiho & Jauhiainen. 2012: 63, 77). 

Korkeakoulut joutuvatkin elämään ristiriitaisten yhteiskunnasta tulevien paineiden 

keskellä. 

Korkeakoulut ovat osana muuttuvaa yhteiskuntaa ja maailmaa, ja yhteiskunnalliset 

painotukset ja tarpeet heijastuvat siitä, miten korkeakoulut nähdään ja mitä niiltä halutaan 

(Merenluoto 2011: 155). Muuttuvat odotukset ja diskurssit ovat eri aikoina vaihdelleet 

yhteiskunnallisen tilanteen ja yliopistolle määritettyjen tehtävien ja tavoitteiden suhteen 

(Rinne 2011: 17). Yliopistojen merkitys ja asema onkin muuttunut huomattavasti 

viimevuosikymmeninä. Perinteinen yliopistolaitos on massoittunut, hajautunut ja 

eriytynyt toiminnaltaan ja tavoitteiltaan osin ristiriitaiseksi ja monimuotoiseksi 

organisaatioksi. Uudenlaisia yliopistoja luonnehtiikin mukautuvaisuus ja sopeutuminen 

uusiin tehtäviin ja yhteiskunnasta nouseviin haasteisiin (Laiho & Jauhiainen. 2012: 63). 

Korkeakoulutuksen viimeaikaista kehitystä on kuvattu siirtymänä yritys- tai 

palvelukorkeakouluun. Puhutaan myös korkeakoulutuksen McDonaldisoitumisesta. 

Käsitteillä on pyritty kuvaamaan korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen asemapaikan 

suurta muutosta ja korkeimman koulutuksen tehtävien ja toimintamuotojen muuntumista 

tuotannon ja markkinoiden suuntaan (Jauhiainen ym. 2011: 185–186; Nevala & Rinne 

2012: 223–224, 227). Korkeakoulutuksen monimuotoinen muuttuminen heijastelee 

uusliberalistista korkeakoulupolitiikkaa, joka on tuonut yliopistoihin 

suorituskeskeisyyttä, tuloksellisuusvaatimuksia ja markkinakulttuuria (Laiho & 

Jauhiainen 2012: 73).  

Uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka perustuu aatteelle, jossa markkinavoimien 

uskotaan ohjaavan parhaiten koulutusjärjestelmää (Välimaa ym. 1997: 151). Toisin 

sanoen tässä ajattelutavassa globaalit koulutusmarkkinat ja kilpailu nähdään oleellisena 

osana korkeakoulupolitiikkaa (Rinne 2004: 155). Esimerkiksi kilpailu lahjakkaista 

opiskelijoista on lisääntynyt korkeakoulujen kilpaillessa tuloksellisuudesta ja sitä kautta 

toimintansa rahoituksesta. Opiskelijat nähdään markkinavoimana, sillä korkeakouluja 

palkitaan suoritettujen tutkintojen mukaan, toisin sanoen opiskelija-aineksen perusteella 

(Piesanen 1997: 112; Välimaa ym. 1997: 153–154; Moisio 2012: 294).  
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3.4.3 Korkeakoulutuksen tulevaisuus 

Viime vuosina korkeakoulupolitiikan kentällä on käyty vilkasta keskustelua 

korkeakouluverkon tiivistämisestä sekä korkeakoulujen työnjaon uudistamisesta. 

Korkeakouluverkon tiivistäminen on toteutunut lähinnä yhdistämällä olemassa olevia 

laitoksia ja toimipisteitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Korkeakoulujen yhdistymisille 

on esitetty monia rationaalisia syitä, vaikkakaan saavutetut hyödyt eivät ole täysin 

itsestään selviä. Kun kilpailu parhaista opiskelijoista ja tutkijoista voimistuu, laajenee 

myös kilpailun ja yhteistyön mittakaava. Pienillä ja paikallisesti ankkuroituneilla 

korkeakouluilla ei välttämättä ole voimavaroja markkinaehtoisen tuen hankintaan 

kansallisesti, mikä on ikään kuin pakottanut niitä yhteistyöhön muiden korkeakoulujen 

kanssa (Vartiainen 2016: 24, 26–27). Korkeakoulut joutuvat toimimaan yhteistyössä 

muiden kanssa saadakseen tärkeitä resursseja sekä saavuttaakseen strategista etua 

kilpailijoihinsa nähden. Siten laajenevan kilpailun voidaan nähdä ruokkivan 

korkeakoulujen tehokkaan koon ja yhteistyön kasvua (Karjalainen 2007: 36). 

Ylä-Kotola (2011: 114) näkee korkeakoulujen toimivan entistä tiiviimmässä 

vuorovaikutuksessa keskenään niin sanottuina liittokorkeakouluina, jotka koostuvat 

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamista federaatioista. Korkeakoulut 

nähdään tässä tulevaisuuskuvassa tasavertaisina korkeakoulujärjestelmän osina, missä 

yhteistyö vapauttaisi resursseja tutkimukseen ja opetukseen. Esimerkkinä korkeakoulujen 

tiivistyneestä yhteistyöstä Ylä-Kotola esittää Lapin korkeakoulukonsernin, joka yhdistää 

kolmen korkeakoulun koulutuksen ja tutkimusosaamisen. Korkeakoulujen välinen 

yhteistyö näkyy myös Oulussa, missä Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu 

päättivät muodostaa yhteiskampuksen vuosien 2019–2020 välisenä aikana (Oulun 

yliopiston ja… 2016). 

Korkeakouluverkon tiivistäminen ja keskittäminen tulevat vaikuttamaan 

korkeakoulujärjestelmään monin tavoin. Esimerkiksi keskittyneemmässä järjestelmässä 

koulutuksen saavutettavuus muuttuu, mikä vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden 

opiskelupaikkapäätöksiin ja siten myös opiskelijavirtauksiin (Vartiainen 2016: 31). 

Samalla myös korkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus tulee muuttumaan (Heikkilä & 

Jokinen 2015: 37).  Nevalan (2002: 185) mukaan kiivaan muuttoliikkeen seurauksena on 

todennäköistä, että korkeakoulujen vaikutusalueissa tapahtuu muutoksia, kun esimerkiksi 
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väestöltään harvenevasta Itä-Suomesta ei enää riitä opiskelijoita alueen korkeakouluihin. 

Norin (2011: 27) mukaan on lisäksi mahdollista, että entistä suuremmat yliopistoyksiköt 

houkuttelevat hakijoita laajemmalta alueelta kuin ennen. Perinteisesti suurin osa 

korkeakouluopiskelijoista on ollut kotoisin korkeakoulun lähiseudulta, mutta Nevala 

(2002: 188) on havainnut, ettei tämä kytkentä ole enää yhtä vahva 2000-luvulla. Yhä 

pienenevät ikäluokat houkuttelevatkin lisäämään korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja 

verkostoitumista tulevaisuudessa (Karjalainen 2007: 5). Opiskelijarekrytointi onkin 

noussut tärkeäksi tekijäksi yliopistojen toimintapolitiikassa ja strategioissa (Jakkula 

2002).  

Uuden korkeakoulupolitiikan perusongelmana on sen suhde tasa-arvoon 

(Lampinen 1998: 79). Tasa-arvon tavoitteiden tilalle on astunut muita etenkin 

yritysmaailmalle ominaisia toimintaperiaatteita (Nori 2011: 11). Nevala (2002: 191) 

näkeekin korkeakoulutuksen kokemien uudistusten edistäneen koulutuksellista 

eriarvoistumista. Korkeakoulutus on periytyvää vielä 2000-luvullakin (Nori 2011), ja 

massoittunut korkeakoululaitos on myös aiempaa selvemmin eriytynyt ja jakautunut 

elitistisempiin ja kansanomaisempiin lohkoihin niin yliopistoittain kuin tieteenaloittain 

(Rinne 2012: 405). Nevalan (2002: 189) mukaan eriarvoisuus onkin piiloutunut 

korkeakoulujen sisälle, kun eri tieteenalat ja yliopistot rekrytoivat sosiaaliselta ja 

alueelliselta taustaltaan selvästi erilaisia opiskelijoita. Vartiaisen (2016: 31) mukaan on 

myös mahdollista, että keskittämisen myötä korkeakouluista saatujen tutkintojen arvo voi 

vaihdella myöntäjän statuksen mukaan, mikä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen 

asemaan työmarkkinoilla.  

Korkeakoulujen toiminnan määrällinen kasvattaminen on saavuttamassa 

kyllästyspisteen koulutustarpeeseen ja väestöpohjaan nähden (Ranki 2015: 240), ja 

Kalenius (2014: 3) ennustaa koulutustason kasvun pysähtyvän Suomessa vuoteen 2030 

mennessä. Tästä huolimatta korkeakouluihin haetaan edelleen innokkaasti. Esimerkiksi 

yliopistojen sisäänottomäärät eivät ole kasvaneet samassa suhteessa hakijoiden kanssa, 

mikä on johtanut tilanteeseen, jossa entistä suurempi osa hakijoista jää ilman 

opiskelupaikkaa (Nori 2011: 29). Korkeakoulutukseen hakeutuukin edelleen vuosittain 

moninkertainen joukko koulutuspaikkoihin nähden (Ahola 2018: 16). Korkeakouluihin 

pääsy on vaikeaa siitäkin huolimatta, että aloituspaikkoja yli vuotuisen 

ylioppilasikäluokan tarpeen (Ahola 2010: 47). Aholan (2018: 16) mukaan 1980-luvulta 
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lähtien ongelmaksi koettua ylioppilassumaa ei olla vieläkään pystytty ratkaisemaan, sillä 

erilaisista politiikkatoimista huolimatta ylioppilassuma jatkaa edelleen kasvuaan. 

Ylioppilaiden kasautuminen korkeakoulujen porteille selittyykin ennemmin hakijasuman 

paisumisena kuin ikäluokkamuutoksina. 

 

4. OULUN YLIOPISTON ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS 

Viimeaikaiset yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ovat osoitus siitä, ettei mikään 

instituutio synny tyhjästä. Siten ei myöskään Oulun yliopiston olemassaoloa voida pitää 

itsestäänselvyytenä (Salo 2003: 603). Ajatus Oulun yliopistosta oli herännyt jo 

vuosikymmeniä ennen Oulun yliopiston perustamista, sillä jo vuonna 1919 käynnistettiin 

Oulun yliopistoseura ajamaan yliopiston perustamishanketta. Myöhemmin 1950-luvulla 

valtioneuvosto asetti korkeakoulukomitean pohtimaan korkeakoulun kehittämisen 

suuntaviivoja, ja samalla myös korkeakouluverkon laajentaminen Helsingin ulkopuolelle 

alkoi tulla yhä ajankohtaisemmaksi (Antikainen 1975:10; Salo 2003 67-68, 591). 

Korkeakouluverkon laajentamisajatukset saivat kuitenkin myös vastustajia, ja epäiltiin 

olisiko Helsingin ulkopuolella edellytyksiä yliopistojen toiminnalle. Lisäksi uusien 

korkeakoulujen perustaminen nähtiin vanhojen korkeakoulujen kehitykselle haitalliseksi; 

yhdelle yliopistolle annetun rahan nähtiin olevan muilta pois (Antikainen 1975: 10; 

Kettunen ym. 2012: 34). Kaikesta huolimatta vuonna 1958 säädettiin laki Oulun 

yliopiston perustamisesta, ja Oulun yliopistoa aloitti toimintansa tätä seuraavana vuonna 

(Antikainen 1975: 10; Kallinen 1995: 13). 

Antikaisen (1974: 5) mukaan Oulun yliopiston perustamisesta alkanut 

korkeakoulujen hajasijoittaminen merkitsi korkeakoulujen tehtävien laajenemista ja 

uuden tehtäväkentän tiedostamista. Kallinen (1995: 13) mukaan Oulun yliopisto olikin 

Suomen ensimmäinen selvästi alueellisen tehtävän saanut yliopisto. Yliopiston tehtäväksi 

määriteltiin erityisesti Pohjois-Suomen palveleminen. Yliopiston perustamisen taustalla 

vaikuttikin aluekehityksellinen tarve sekä koulutuksellisen tasa-arvon ulottaminen myös 

Pohjois-Suomeen. Nykyään Oulun yliopisto kouluttaakin osaavaa työvoimaa erityisesti 

Pohjois-Suomen tarpeisiin, mutta tämän lisäksi yliopisto vaikuttaa myös 

valtakunnallisesti eri koulutusaloilla (Jakkula 2006).  
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Oulun yliopisto määritteleekin olevansa pohjoisuuden monitieteinen asiantuntija ja 

esittää toimintansa seuraavasti: ”Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva 

tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä 

monitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.” (Perustietoa yliopistosta 2014). 

Yliopiston itsensä määrittely vastaa paljon kirjallisuudessa esiin tulleita teemoja kuten: 

kansainvälisyys, vuorovaikutus, innovaatio ja osaaminen. Päätehtävänään yliopisto 

määrittelee olevan tutkimus, koulutus ja yhteistyö, jotka ovat kaikki löydettävissä Ritsilän 

(2013: 106) määrittelemästä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttuvuuden 

kehästä. On siten hyvin perusteltua todeta, että Oulun yliopiston strategia ja tapa 

markkinoida itseään heijastelee paljolti yhteiskunnallisia odotuksia. 

Oulun yliopisto markkinoi itseään monitieteellisenä yliopistona, ja yliopistossa 

toimiikin tällä hetkellä 8 tiedekuntaa, joiden lisäksi yliopiston yhteydessä toimii erillisiä 

laitoksia. Yliopistossa toimii esimerkiksi Täydentävien opintojen keskus, joka tarjoaa 

täydennyskoulutuksen lisäksi opintoja avoimessa yliopistossa sekä kieli- ja 

viestintäkoulutusta. Täydentävien opintojen keskus määrittelee itsensä väyläksi 

yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä, mikä ilmentää yliopiston 

vuorovaikutuksellista toimintaa. Vuorovaikutteista suhdetta yhteiskuntaan heijastelee 

myös Oulun yliopiston strategia vuosille 2016–2020, joka korostaa 

kumppanuusverkoston tärkeyttä (Oulun yliopiston strategia… 2016: 15). Yhteiskunnan 

tehokkuusajattelu sekä yhdentymisvaatimukset näkyvät myös Oulun yliopiston 

toiminnassa, joista esimerkkinä voi mainita Kajaanin opettajakoulutusyksikön 

lakkautuksen (PK 2/2009). Yliopisto on myös muiden korkeakoulujen tapaan lisännyt 

yhteistyötään muiden korkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2014 aloitettiin 

yhteistyön tiivistäminen Oulun ammattikorkeakoulun kanssa, jolloin alettiin ajamaan 

muun muassa yhteiskampusprojektia (PK 10/2014a; Oulun yliopiston ja… 2016). Tämän 

jälkeen vuonna 2015 aloitettiin neuvottelut yhteistyömahdollisuuksista muun muassa 

Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa (PK 10/2015a).  

Oulun yliopisto nähdään tärkeänä osana Oulun kaupungin innovaatiojärjestelmää. 

Esimerkiksi vuonna 2007 Oulun kaupungin hallituksen asettama innovaatiotyöryhmä 

katsoo, että Oulun yliopistolla ja Oulun seudun ammattikorkeakoululla on merkittävä 

asema osana Oulun innovaatioympäristöä. Työryhmän tekemässä raportissa korostetaan 

kansainvälisen huippuosaamisen vahvistamista sekä triple helix mallia mukaillen 
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yhteistyön tiivistämistä korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä hallinnon välillä (Oulu 

triple helix 2007). Innovaation ja osaamisen teema on myös otettuna erikseen esille 

yliopiston strategiassa, jossa Oulun yliopiston näkee itsensä sijaintialueensa innovaation 

ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi ajatus tiedon tuotteistamisesta on 

nostettu strategiassa esille, sillä Oulun yliopisto määrittelee parantavansa yhteyksiä 

ulkoisten sidosryhmien välillä sekä rakentavansa siltaa sovellusten ja yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden välillä. Lisäksi strategiassa korostetaan useissa yhteyksissä Oulun 

pohjoista sijaintia, jonka jo strategian otsikkokin: ”Tiedettä arktisella asenteella”, 

osoittaa (Oulun yliopiston strategia... 2016: 15–18).  

 

4.1 Oulun yliopiston vaikuttavuuden tutkimuksia 

Suurin osa Oulun yliopiston vaikuttavuuden tutkimuksista pohjautuu nimenomaan 

koulutuksen alueellisen vaikuttavuuden tutkimiseen. Oulun yliopistoa on luonnehdittu 

niin opiskelijoiden kotikuntien kuin myös tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen 

perusteella pohjoisen Suomen yliopistoksi (Esim. Kiviharju 2002; Lehtinen 2004; 

Kurikka & Rusanen 2006; Nikula & Rusanen 2009; Nikula & Rusanen 2010). Lehtisen 

(2004: 91) Pro gradu -tutkielman mukaan Oulun yliopisto toimiikin suihkukaivon tavoin; 

yliopisto rekrytoi suurimman osan opiskelijoistaan lähimaakunnistaan, ja suurin osa 

valmistuneista myös sijoittuu samalle alueelle. Oulun yliopiston vaikutusalue nähdään 

myös hyvin laajana, ja Kiviharjun (2002) mukaan Oulun yliopiston suhteellinen 

rekrytointialue on jopa Suomen laajin. Oulun yliopiston vaikutusalueella sijaitseekin vain 

vähän kilpailevia yliopistoja sekä Pohjois-Suomen kunnat ovat pinta-alaltaan tyypillisesti 

suuria, mikä vielä korostaa vaikutusalueen laajuutta. 

Oulun yliopiston alueellisen vaikuttavuuden on havaittu mukailevan Suomen 

väestörakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi Nikula ja Rusanen (2009) havaitsivat Oulun 

yliopiston rekrytoinnin vastaavan yleistä väestön keskittymissuuntausta 2000-luvulla: 

yliopistoon rekrytoitujen opiskelijoiden määrä on pienentynyt muuttotappioalueilta ja 

kasvanut kasvukeskuksissa. Sama ilmiö näkyy myös tutkinnon suorittaneiden 

alueellisessa sijoittumisessa, ja esimerkiksi Kurikan ja Rusasen (2006) tekemässä 

selvityksessä ilmenee, että suurin osa (77 %) Oulun yliopistosta valmistuneista 

opiskelijoista sijoittuu kaupunkimaisiin kuntiin. Lisäksi he havaitsivat, että 
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valmistuneiden sijoittuminen on muuttunut entistä keskittyneemmäksi 1970-luvun 

tilanteesta 2000-luvun tilanteeseen verrattuna.  

Kasvukeskuksien korostuminen tulee esille myös Nikulan ja Rusasen (2010) 

tekemässä selvityksessä. Heidän mukaansa väestön keskittymisen seurauksena myös 

työpaikat, ja niiden perässä valmistuneet opiskelijat sijoittuvat entistä voimakkaammin 

Etelä-Suomen yliopistokaupunkeihin. Tämän he näkevät haasteeksi Oulun yliopistolle, 

sillä tilannetta pahentaa vielä Pohjois-Suomen laskeva syntyvyys. Väestörakenteelliset 

muutosten seurauksena valmistuneiden pitäminen Oulun yliopiston vaikutusalueella voi 

osoittautua entistä haastavammaksi (Nikula & Rusanen 2010: 4, 50–53). Kurikan ja 

Rusasen (2006: 41) mukaan pohjoissuomalaisten nuorten osuuden pienentyessä 

yliopistoon olisikin hyvä saada uusia opiskelijoita myös Etelä-Suomesta. 

Opiskelijarekrytoinnin haasteet ilmenevät myös Oulun yliopiston koulutusneuvoston 

pöytäkirjoissa, kun esimerkiksi vuonna 2015 sekä kotimainen että kansainvälinen 

opiskelijarekrytointi nostettiin keskeiseksi kehittämiskohteeksi ja osaksi yliopiston 

strategiaa (PK 10/2014b, 2/2015, 10/2015b).  

Poiketen aikaisempien tutkimusten alueellisesta näkökulmasta Hyry (2004) on 

väitöskirjassaan tutkinut Oulun seudun teknologista kehittymistä. Hänen mukaansa 

Oulusta on kehittynyt yksi yhteiskuntamme johtavimmista teknologiakeskittymistä, 

missä Oulun yliopistolla on ollut merkittävä vaikutus. Siten Oulun ylipiston perustaminen 

on ollut Hyryn mukaan yksi tärkeimmistä päätöksistä alueen kehittymisen kannalta. 

Samaa näkemystä tukee myös Salo (2003), joka tutki hyvin perusteellisesti Oulun 

yliopistoa osana yhteiskunnallista kehitystä yliopiston perustamisesta vuosituhannen 

vaihteeseen asti. Hänen mukaansa yliopisto sai jo perustamisestaan lähtien voimakkaan 

alueellisen tehtävän, ja yliopistolla onkin ollut merkittäviä vaikutuksia Pohjois-Suomen 

kehitykseen. Hän näkee yliopiston perustamisen onnistuneeksi ratkaisuksi, sillä yliopisto 

on poistanut alueellista työvoimapulaa ja edistänyt koulutuksellista tasa-arvoa, siten 

Salon mukaan Oulun yliopisto on yksi menestyksellisimmistä aluepoliittisista 

toimenpiteistä Suomessa.  

Yhteenvetona kaikista Oulun yliopiston vaikuttavuutta käsittelevistä tutkimuksista 

voi todeta, että Oulun yliopistolla on epäilemättä suuri merkitys sekä sijainti- että 

lähialueisiinsa. Kurikan (2005) mukaan Oulun yliopisto vaikuttaa lähialueillaan monin 

tavoin, ja yliopisto usein miellettäänkin Pohjois-Pohjanmaan valopilkkuna. Yliopiston 
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perustaminen toi alueelle teknologista kehitystä ja on olemassaolollaan vaikuttanut 

siihen, miten kaupunki nykypäivänä nähdään. Lisäksi sekä kaupungin että yliopiston 

markkinoinnissa korostuu Oulun pohjoinen sijainti. Kaupunki kutsuukin itseään Suomen 

pohjoisen alueen metropolialueeksi (Tietoa Oulusta 2016). Metropolikäsitteen käyttö 

heijastelee uudenlaista aluepoliittista ajattelua ja tukee Moision (2012: 305) näkemystä 

siitä, että elämme hajautetun kilpailuvaltion ja metropolivaltion saumakohdassa.   

 

4.2 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Sain tutkielman pääaineiston Oulun yliopiston tietohallinnosta lokakuussa 2015. Aineisto 

on poimittu Oulun yliopiston Oodi-opintotietojärjestelmästä ja käsittää yhteensä 60 090 

opiskelijan tietoja vuosilta 1980–2015. Aineistosta on tiedossa jokaiselta tarkastelujakson 

vuodelta opiskelijan 

− opiskelijanumero 

− sukupuoli  

− kansalaisuus 

− yliopistoon hyväksymisvuosi 

− opiskelija-asema (läsnäoleva, poissaoleva jne.) 

− opiskelujen aikainen lähiosoite 

− viimeisin kotikunta 

− tulokunta.  
 

Tutkielman ensimmäinen tarkasteluvuoden 1980 jälkeen on tehty yhteensä 100 

kuntaliitosta vuoteen 2015 mennessä, ja samalla kuntien lukumäärä on pienentynyt 147 

kunnalla (Kuntien… 2017). Olen yhdenmukaistanut alkuperäisen osoitetietoaineiston 

kuntamuuttujien tunnukset vastaamaan vuoden 2016 kuntajakoa, jolloin Suomessa oli 

yhteensä 313 kuntaa. Näin ollen vuoden 1980 jälkeen tehtyjä kuntaliitoksia ei tarvitse 

huomioida opiskelijarekrytoinnin alueellisessa tarkastelussa.  

Koska empiirinen aikajakso on pitkä, olen jakanut tutkittavan ajanjakson viiden 

vuoden tarkastelujaksoihin tulosten analysoinnin helpottamiseksi. Näin tarkastelutasoja 

jää jäljelle yhteensä seitsemän, jotka käsittävät seuraavien vuosien ajanjaksot: 1981–

1985, 1986–1990, 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010 ja 2011–2015. 

Viiden vuoden jaottelu antaa pysyvämmän kuvan kunkin ajanjakson tilanteesta. Näin 

vuosittaisten satunnaisten muutosten vaikutus tuloksissa pienenee, kun tarkastelu ei 
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perustu pelkästään yksittäisiin vuosiin. Aineiston jaksottamisen seurauksena jätän 

aineiston ensimmäisen tarkasteluvuoden 1980 analyysin ulkopuolelle.  

Aineistosta löytyi yhteensä 159 duplikaattia eli alkuperäinen aineisto sisältää saman 

opiskelijan tiedot useampaan kertaan. Osoitetietojen käsittely ArcGis-paikkatieto-

ohjelmistolla vaatii, ettei aineistossa ole samoja tietoja useaan otteeseen. Lisäksi useasti 

toistuvat tiedot saattavat vääristää lopullisia tuloksia: sama opiskelija ei ole voinut tulla 

kaksi kertaa samasta kunnasta opiskelemaan Oulun yliopistoon. Aineiston jatkoanalyysiä 

helpottaakseni poistin duplikaattitiedot aineistosta. 

Lopullinen aineisto käsittää yhteensä 58 977 Oulun yliopistossa opiskelleen 

opiskelijan tiedon vuosilta 1981–2015. Koska tämä työ perustuu opiskelijoiden 

lähtöalueiden tutkimiselle, rajasin aineistosta pois sellaiset opiskelijat, joilla ei ole 

merkintää kotikunnasta. Luonnollisesti myös Suomen ulkopuolelta kotoisin olevat 

opiskelijat jäävät pois analyysista. Näin lopullinen aineisto koostuu yhteensä 56 436 

opiskelijan tiedosta. Työn laajuuden takia jouduin rajaamaan osan muuttujista kuten 

sukupuolen tai opiskelija-aseman tulosten analyysin ulkopuolelle. 

Tulosten analysoinnissa keskityn aluksi pienempiin alueellisiin yksiköihin, minkä 

jälkeen siirryn tarkastelussa kohti laajempia alueellisia kokonaisuuksia; tarkastelen 

tuloksia niin kunta-, maakunta- kuin suuraluetasoillakin. Käytän laajempien alueellisten 

kokonaisuuksien hahmottamiseksi niin sanottua joustavaan suuralueeseen perustuvaa 

aluejakoa. Tämä helpottaa pitkän tutkimusajanjakson laajempien kokonaisuuksien 

ymmärtämistä, sillä yliopistotilastojen suhteen maakuntiin perustuvaa aluejakoa pidetään 

kohtalaisen tiheänä (esim. Virtanen 2002: 33). Suuralueisiin perustuvaa aluejakoa 

opiskelijarekrytoinnin tutkimuksissa ovat käyttäneet myös muun muassa Lehtinen 

(2004), Korkeakoulujen arviointineuvosto (esim. Ilmavirta ym. 2013) sekä 

korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmä (2001). Laajempi aluejako helpottaa 

eri alueiden rekrytointiosuuksien vaihtelun ja rekrytointimäärien muutosten tarkastelua 

eri ajanjaksoina. Yliopiston joustava suuralue koostuu sen sijaintimaakunnasta ja 

naapurimaakunnista. Näin ollen suuralueisiin perustuvassa tarkastelussa alueellisia 

havaintoyksikköjä on neljä: Oulun yliopiston sijaintimaakunta (Pohjois-Pohjanmaa), 

naapurimaakunnat (Lappi, Kainuu, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa), 

Uusimaa sekä loput Suomen maakunnat. 



69 

 

 

Tulosten tarkastelun olen jakanut kolmeen eri pääosioon. Tarkastelen ensin yliopiston 

ensisijaista, pääasiallista rekrytointialuetta. Pääasiallinen rekrytointialue antaa kuvan 

siitä, mistä Oulun yliopistoon hyväksytyt opiskelijat pääosin ja jatkuvasti tulevat. 

Rekrytoinnin jatkuvuuden tarkastelu antaa hyvän yleiskuvan siitä, millä alueilla Oulun 

yliopistolla on tasaisen merkittävä vaikutus. Tämän jälkeen tutkin tarkemmin 

opiskelijarekrytoinnissa tapahtuneita absoluuttisia muutoksia. Absoluuttisen 

rekrytointialueen tutkiminen auttaa hahmottamaan kuinka laajalle yliopiston 

vaikuttavuus kokonaisuudessaan yltää, sekä rekrytoinnin kunnittaiset muutokset tulevat 

selkeämmin esiin. Viimeisessä osiossa olen verrannut rekrytoinnissa tapahtuneita 

muutoksia Suomen alueelliseen väestönkehitykseen.  

 

4.2.1 Tutkimusmenetelmät 

Työ on luonteeltaan pitkittäistutkimus, jossa tarkoituksena on tutkia rekrytointialueiden 

muutosta ja kehittymistä pitkän aikavälin kuluessa. Muutosten rakenteita on mahdollista 

lähestyä useasta eri näkökulmasta, ja tässä tutkielmassa keskityn erityisesti rekrytoinnin 

kehityksen kuvaamiseen eli työ on luonteeltaan deskriptiivistä. Tavoitteenani on selvittää 

rekrytoinnin alueellisen kehityksen pääpiirteet sekä siinä esiintyvät säännönmukaisuudet 

ja muutokset.  

Empiirisen aineiston metodinen painotus on sekä kvantitatiivinen että 

kartografinen. Tavoitteenani on luoda isosta datasta muuttujatarkastelujen avulla selkeä 

kokonaiskuva Oulun yliopiston rekrytointialueista ja niiden muutoksista. 

Tutkimuskohteen alueellisen luonteen vuoksi käytän karttoja havainnollistamaan ja 

esittämään tuloksia. Karttojen avulla suuri tietomäärä on mahdollista koota visuaalisesti 

ymmärrettävään muotoon, mihin pelkillä kuvaajilla ja suurilla taulukkoesityksillä harvoin 

päästään. Pyrin kuitenkin tukemaan karttojen viestiä kuvaajilla, jakaumilla sekä 

ristiintaulukoinneilla. Vaikka työ on luonteeltaan kuvailevaa, olen käyttänyt aineiston 

jäsentelyssä myös muutamia tilastollisia menetelmiä kuten χ²-testiä, gini-kerrointa, 

keskihajontaa sekä korrelaatioanalyysiä. Tutkielman tilastollisissa tarkasteluissa olen 

käsitellyt aineistoa SPSS-ohjelmistolla, ja alueita havainnollistavat kartat olen tehnyt 

käyttämällä ESRIn ArcGis-paikkatieto-ohjelmistoa. 
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Olen hyödyntänyt ristiintaulukoinnin yhteydessä χ²-testiä, kun olen tutkinut 

rekrytointiosuuksien muutoksia. Ristiintaulukoinnin avulla on helppo havaita muuttujien 

väliset yhteydet, mutta kun halutaan tutkia tarkemmin, onko ryhmien välillä todellista 

eroa vai johtuiko ero sattumasta, voidaan käyttää χ²-testiä (Metsämuuronen 2003: 293). 

Testi sopii ei-parametrisille muuttujille, eikä ole herkkä normaalijakauman 

poikkeavuuksille. χ2-testi on käyttökelpoisin sellaisissa tilanteissa, joissa aineisto sisältää 

paljon laatuerollisia muuttujia. Testi voidaan kuitenkin suorittaa myös muillekin kuin 

vain laatueroasteikollisille muuttujille, mutta tällöin muuttujat täytyy luokitella järkevien 

luokkarajojen mukaisiksi, kuten olen jakanut tutkimusajan viidenvuoden aikajaksoihin 

(Nummenmaa 2004: 293; Taanila 2012: 12). 

Olen käyttänyt Gini-kerrointa kuvaamaan Oulun yliopiston rekrytoinnin 

keskittyneisyyttä. Gini-kerroin on yksi suosituimmista eriarvoisuuden mittareista (Das & 

Das. 2014: 48). Yleisimmin Gini-kerrointa käytetään tuloeroja kuvaavana tunnuslukuna, 

mutta sillä voidaan mitata myös sijainnin hajanaisuutta tai keskittyneisyyttä. Gini-kerroin 

on siis hajontaluku, jonka perusideana on laskea, miten kaukana jakauman havainnot 

keskimäärin ovat toisistaan (Meklas 2002). Esimerkiksi Ponnikas ym. (2010) ovat 

käyttäneet Gini-kerrointa tutkiessaan Suomen väestönkehityksen keskittymistä. Myös 

Heli Kurikka (2008:13,38) on lisensiaattitutkimuksessaan hyödyntänyt Gini-kerrointa 

selvittääkseen, onko yliopistosta valmistuneiden opiskelijoiden jakautuminen eri kuntiin 

tasaista vai keskittynyttä. Samalla menetelmällä voidaan selvittää kuinka keskittynyttä tai 

hajautunutta Oulun yliopiston rekrytointi on ollut vuosien 1981–2015 aikana. Toisin 

sanoen kertoimen avulla voidaan mitata sitä, ovatko Oulun yliopiston opiskelijat kotoisin 

muutamista samoista paikkakunnista vai ovatko opiskelijoiden kotipaikkakunnat 

hajautuneet tasaisesti eri puolelle Suomea.  

Gini-kertoimen arvo vaihtelee nollan ja yhden välillä. Mitä suuremman arvon Gini-

kerroin antaa, sitä epätasaisemmin opiskelijat ovat jakautuneet Suomen kuntiin. Kerroin 

antaa arvoksi 1, mikäli kaikki opiskelijat ovat kotoisin yhdestä kunnasta. Arvolla nolla 

kaikki opiskelijat ovat jakaantuneet täysin tasaisesti Suomen kuntiin. Gini-kertoimen 

esitysmuotona käytetään tavanomaisesti prosenttiosuuksia (x100), jolloin pienet erot 

havainnollistuvat paremmin (Meklas 2002; Kurikka 2008: 38; Das & Das 2014: 48). 

Gini-kertoimen laskukaava on seuraava:  
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Yliopiston rekrytoinnin hajanaisuutta tai keskittyneisyyttä on myös mahdollista mitata 

muiden hajontalukujen, kuten variaatiokertoimen tai keskihajonnan avulla. Esimerkiksi 

Kurikka & Rusanen (2006: 22) ovat laskeneet Oulun yliopistosta vuosina 1970–2004 

valmistuneiden sijoittumispaikkakuntien hajonnat variaatiokertoimen avulla. Kuitenkin 

Gini-kerroin on vakaampi mittari erityisesti vinoissa jakaumissa, koska kerroin reagoi 

varsinaisia hajontalukuja vaimeammin jakauman yläpäässä tapahtuviin muutoksiin 

(Meklas 2002). Esimerkiksi variaatiokerroin on erityisen herkkä tulojen ääripäissä 

tapahtuville muutoksille verrattuna Gini-kertoimeen (Penttilä ym. 2003: 33).  Käytän 

tässä työssä Gini-kerrointa vahvistamaan karttojen ja taulukoiden viestiä. Gini-kertoimen 

avulla pyrin selvittämään, onko Oulun yliopiston rekrytointi muuttunut entistä 

keskittyneemmäksi tai hajautuneemmaksi vuosien 1981–2015 aikana.  Gini-kertoimen 

lisäksi toisena hajontalukuna käytän keskihajontaa, jonka avulla pyrin tarkastelemaan 

kuinka paljon kunnittaiset rekrytointimäärät vaihtelevat eri ajanjaksoina. 

Käytän työssäni myös korrelaatioanalyysiä rekrytointiosuuksien sekä 

väestöosuuksien yhteisvaihtelun selvittämiseksi. Korrelaatioanalyysiä käytetään silloin, 

kun halutaan tutkia kahden muuttujan välistä lineaarista riippuvuutta sekä riippuvuuden 

suuntaa ja voimakkuutta. Lineaarinen riippuvuus tarkoittaa analyysin tuloksissa sitä, että 

muuttujien täytyy kasvaa ja pienetä samanaikaisesti. Täten korrelaatio eli yhteisvaihtelu 

voi olla negatiivista tai positiivista, missä korrelaatiokerroin vaihtelee –1 ja +1 välillä. 

Kun kerroin on 0, muuttujien välillä ei ole riippuvuutta. Korrelaatioanalyysi ei kuitenkaan 

kerro mitään muuttujien syy-seuraussuhteista. Analyysi ei esimerkiksi paljasta kumpi 

muuttuja mahdollisesti aiheuttaa toisen muuttujan vaihtelun. On mahdollista, että 

vaihtelun taustalla vaikuttaa myös kolmas tekijä (Metsämuuronen 2003: 305; Tervo & 

Mäkeläinen 2010: 105).  

Yleisimmät korrelaatiomenetelmät ovat Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin 

ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, ja käytän tulosten analysoinnissa molempia 

 

Kuva 8. Gini-kertoimen laskukaava (Meklasta 2002 mukaillen). 
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menetelmiä. Mikäli muuttujat ovat jatkuvia välimatka-asteikollisia ja 

normaalijakautuneet, korrelaation testaamiseen soveltuu Pearsonin menetelmä.  Mikäli 

muuttujat eivät noudata normaalijakaumaa, korrelaation testaamiseen soveltuu 

Spearmanin menetelmää, joka perustuu järjestyssijojen vertailemiseen (Metsämuuronen 

2003: 301–303; Nummenmaa 2004: 267–273; Tervo & Mäkeläinen 2010: 106–107). 

 

4.3 Oulun yliopiston rekrytointimäärät ja niiden muutokset  

Ennen Oulun yliopiston vaikutusalueen tutkimista on syytä tarkastella Oulun yliopistoon 

hyväksyttyjen opiskelijoiden määriä. Oletuksena on, että yliopistoon hyväksyttyjen 

opiskelijoiden määrien muutokset voivat heijastua myös rekrytointialueen laajuuteen.  

Oulun yliopiston rekrytointimäärät ovatkin kasvaneet yli puolella (55 %) 

ensimmäisen (1981–1985) ja viimeisen (2011–2015) ajanjakson vertailussa. Tarkempi 

tarkastelu osoittaa, että kasvu on ollut melko tasaista vuoteen 1996 asti, jonka jälkeen 

sisäänottomäärissä tapahtui suuri kasvu (Kuva 9). Oulun yliopistoon hyväksyttiin 

enimmillään opiskelijoita vuosituhannen vaihteessa, jolloin yliopistoon rekrytoitiin 

suurimmillaan yli 2000 opiskelijaa vuosittain. Oulun yliopistossa 1980-luvulta alkanut 

opiskelijamäärien kasvu on jatkunut aina 2000-luvulle saakka, jonka jälkeen 

sisäänottomäärissä on palattu takaisin lähes 1990-luvun tasolle. Kuitenkin on 

 

 

Kuva 9. Oulun yliopistoon hyväksyttyjen uusien opiskelijoiden sekä opiskelijoiden kotikuntien 
lukumäärät vuosittain. 
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huomioitava, että kansainvälisten opiskelijoiden määrät ovat kasvaneet erityisesti 2010- 

luvulla, sillä vuonna 2015 lähes kuudennes (16 %) opiskelijoista oli kotoisin Suomen 

ulkopuolelta, kun vastaava osuus oli 1980–1990 luvuilla enintään 5 prosenttia.   

Yliopiston rekrytointialueen laajuus on kasvanut aina vuoteen 1992 asti, jolloin 

yliopistoon hyväksyttiin opiskelijoita 189 kunnasta. Tämän jälkeen rekrytointikuntien 

lukumäärät ovat hiipuneet takaisin 1980-luvun tasolle. Sisäänottomäärien kasvu ei ole 

vaikuttanut rekrytointikuntien lukumäärään enää 1990-luvun puolivälin jälkeen. 

Yliopiston rekrytointialueen laajuus ei ole siten täysin riippuvainen uusien opiskelijoiden 

sisäänottomääristä, joten taustaoletus sisäänottomäärien ja rekrytointialueen laajuuden 

yhteydestä ei pidä täysin paikkaansa. Yhteiskunnalliset prosessit heijastuvatkin aina 

korkeakoulujen toiminnan taustalla (esim. Nori 2011: 47). Rekrytointialueen laajuuteen 

voi vaikuttaa esimerkiksi vuonna 1996 Ouluun perustettu ammattikorkeakoulu, mikä on 

saattanut tasoittaa Oulun yliopistoon hakeneiden opiskelijoiden alueellista taustaa. Tämä 

tukisi näkemystä, jonka mukaan myös korkeakouluverkon tiheys vaikuttaa 

korkeakoulujen alueelliseen vaikuttavuuteen (esim. Boucher 2003). Samoin myös 

kotikuntalakimuutos (201/1994) voi olla selittävänä tekijänä vuoden 1994 

rekrytointialueen laajuuden äkilliseen supistumiseen.  

 

4.4 Oulun yliopiston pääasialliset rekrytointialueet  

Pääasialliseen rekrytointialueeseen on huomioituna sellaiset kunnat, joista on tullut 

jatkuvasti opiskelijoita Oulun yliopistoon. Jatkuvuutta mitataan siten, että 

rekrytointialueeseen lasketuista kunnista on hyväksytty vähintään yksi opiskelija 

jokaisena tarkastelujakson vuotena yliopistoon. Tarkasteluvuodet on jaettuna viiden 

vuoden ajanjaksoihin, jolloin pystytään vertailemaan alueellisia muutoksia eri 

vuosikymmeninä. Mikäli tietystä kunnasta on tullut vähintään yksi opiskelija vuosina 

1981–1984 mutta ei yhtään vuotena 1985, kuntaa ei lasketa mukaan vuosien 1981–1985 

pääasialliseen rekrytointialueeseen. 

Vaikka Oulun yliopiston opiskelijamäärät ovat kasvaneet, varsinainen pääasiallinen 

rekrytointialue on kuitenkin supistunut ensimmäisestä viimeiseen ajanjaksoon (Kuva 10). 

Vuosina 1981–1985 Oulun yliopisto rekrytoi vähintään yhden opiskelijan jokaisena 

vuotena yhteensä 100 kunnasta, kun taas vastaava tilanne vuosina 2011–2015 on 11 
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kuntaa vähemmän. Kuitenkin vähintään kymmenen opiskelijaa vuosittain rekrytoivien 

kuntien määrä on kasvanut, mikä ilmentää rekrytoinnin muuttumista entistä alueellisesti 

keskittyneemmäksi; tiettyjen kuntien rekrytointiosuus on kasvanut, samalla kun 

rekrytointi on vähentynyt toisista kunnista.  

Laajin pääasiallinen rekrytointialue Oulun yliopistolla on ollut vuosina 1996–2000, 

jolloin opiskelijoita on tullut jatkuvasti 116 kunnasta, mikä on selkeästi yli kolmasosa 

(37 %) kaikista maan kunnista. Tämän jälkeen pääasiallinen rekrytointialue on supistunut 

niin, että viimeisenä ajanjaksona rekrytointialueen peittävyys Suomen kunnista oli enää 

reilu neljännes (28 %). Pääasiallinen rekrytointialue on supistunut opiskelijamäärien 

kasvusta huolimatta, mutta kuitenkin suurimpien rekrytointikuntien lukumäärät 

mukailevat opiskelijamäärien muutoksia (Kuva 11). Sisäänottomäärän lisäys 

vaikuttaakin eniten siten tietyissä Oulun yliopiston kannalta suosituimmissa 

lähtökunnissa.  

Myös yliopiston rekrytoinnista lasketut Gini-kertoimet ilmentävät rekrytoinnin 

muuttuneen entistä keskittyneemmäksi (Kuva 12). Gini-kertoimella pystytään 

mittaamaan sijainnin keskittyneisyyttä tai hajanaisuutta; mitä suuremman arvon Gini-

kerroin antaa, sitä keskittyneempää rekrytointi on. Yliopiston rekrytoinnista lasketut 

Gini-kertoimen arvot ovat kasvaneet jokaisesta ajanjaksosta viimeisimpään. Tästä voi 

tehdä johtopäätöksen, että Oulun yliopiston pääasiallinen rekrytointialue on muuttunut 

vuosien 1981–2015 välillä alueellisesti keskittyneemmäksi. 

 
 
Kuva 10. Oulun yliopiston pääasiallisen rekrytointialueen kuntien lukumäärät ja niiden vaihtelut vuosina 

1981–2015. 
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Kuva 11. Oulun yliopiston pääasiallisen rekrytointialueen kuntien lukumäärät verrattuna uusien 
opiskelijoiden määriin vuosina 1981–2015. 
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Kuva 12. Yliopiston rekrytoinnista lasketut Gini-kertoimet. 
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4.4.1  Vuosien 1981–2015 pääasiallinen rekrytointialue  

Yliopiston koko tutkimusjakson kaikista suosituimmista rekrytointikunnista on tullut 

myös tasaisen jatkuvasti opiskelijoita Oulun yliopistoon vuosien 2011–2015 aikana, sillä 

pääasiallisessa rekrytointialueessa korostuvat absoluuttisen rekrytointialueen suurimmat 

rekrytointikunnat. Rekrytointi on ollut tasaisen jatkuvaa vuosien 1981–2015 kymmenestä 

suurimmasta rekrytointikunnasta (Taulukko 1). Näistä kunnista on rekrytoitu vähintään 

kymmenen opiskelijaa jokaisena ajanjakson 1981–2015 vuotena Oulun yliopistoon. 

Vuosittain vähintään yksi opiskelija on rekrytoitu yhteensä 53 kunnasta, eli Oulun 

yliopisto on onnistunut rekrytoimaan tasaisen jatkuvasti opiskelijoita noin joka 

kuudennesta (17 %) Suomen kunnasta (Kuva 13). Kuitenkin suurin osa näistä tasaisen 

jatkuvasti Oulun yliopistoa suosivista kunnista sijaitsee yliopiston lähialueilla, sillä noin 

kolme neljästä näistä sijoittuu joustavalle suuralueelle. Edelleen joustavan suuralueen 

rekrytointikunnista puolet sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Suuralueen etelänpuoleisista 

maakunnista erottuvat lähinnä maakuntakeskukset ja suurimmat rekrytointikunnat.  

Yliopiston naapurimaakunnista pääasiallisen rekrytointialueen kuntien lukumäärä 

on suurin Lapista, mutta rekrytointikunnat peittävät Kainuun maakunnan suhteellisesti 

paremmin. Kainuun maakunnan kunnista kolme neljästä kuuluu tasaisen jatkuvasti Oulun 

yliopista suosiviin kuntiin. Kainuuta ja Lappia lukuun ottamatta muiden 

naapurimaakuntien osuus pääasiallisessa rekrytointialueessa jää vaatimattomammaksi, ja 

rekrytointialueeseen kuuluvat lähinnä maakuntakeskukset. Pohjois-Savosta ja Keski-

 

 

Taulukko 1. Yliopiston suurimmat rekrytointikunnat, joista on myös rekrytoitu vähintään kymmenen 

opiskelijaa jokaisena tutkimusajanjakson (1981–2015) vuotena. 

Kunta 

1981 - 

1985 

1986 - 

1990 

1991 - 

1995 

1996 - 

2000 

2001 - 

2005 

2006 - 

2010 

2011-

2015 Yhteensä 

Oulu 1229 1599 2185 3333 3690 3392 3162 18590 

Rovaniemi 264 315 347 414 503 455 423 2721 

Kajaani 227 269 353 414 496 343 218 2320 

Helsinki 90 130 138 147 224 279 386 1394 

Raahe 143 150 240 215 293 171 132 1344 

Kokkola 109 124 216 217 223 154 153 1196 

Tornio 129 154 182 239 193 146 137 1180 

Kemi 128 155 145 152 177 170 142 1069 

Kempele 73 93 117 185 196 208 149 1021 

Kuusamo 94 106 134 89 131 95 87 736 
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Kuva 13. Oulun yliopiston vuosien 1981–2015 pääasiallinen rekrytointialue. Kunnista on rekrytoitu 

vähintään yksi opiskelija jokaisena ajanjakson 1981–2015 vuotena. 
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Pohjanmaalta rekrytointialueeseen kuuluvat maakuntakeskusten lisäksi maakuntien 

toiseksi suurimmat rekrytointikunnat Iisalmi ja Kannus. Keski-Suomesta ainoastaan 

Jyväskylästä on rekrytoitu jatkuvan tasaisesti Oulun yliopistoon.  

Myös Etelä-Suomen maakunnissa korostuvat keskuskaupungit ja suurimmat 

kunnat. Ainoastaan Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta rekrytointialueeseen kuuluu 

maakuntakeskuksen lisäksi muitakin kuntia: Etelä-Pohjanmaalta Kurikka ja Kauhava, 

Pohjanmaalta Pietarsaari. Etelä- ja Kaakkois-Suomen maakunnat kuten Etelä-Savo, 

Etelä-Karjala ja Kanta-Häme eivät kuulu vuosien 1981–2015 pääasialliseen 

rekrytointialueeseen. Lopuista maakunnista erottuvat vain maakuntakeskukset: Tampere, 

Lahti, Turku, Joensuu, Kouvola ja Pori. Uudenmaan Espoosta ja Helsingistä on 

hyväksytty opiskelijoita jokaisena tutkimusajan vuotena. Pääasiallisessa 

rekrytointialueessa ovat pysyneet myös monet yliopiston negatiivisimman muutoksen 

kunnat kuten Suomusjärvi, Kemijärvi ja Sotkamo. Negatiivista muutoksista huolimatta 

kuntien rekrytointimäärät pysyvät edelleen suurina, mikä riittää pitämään kunnat 

pääasiallisessa rekrytointialueessa. 

 

4.4.2 Pääasiallisen rekrytointialueen muutokset 

Ensimmäisen ja viimeisen ajanjakson vertailussa etenkin Uudenmaan merkitys on 

korostunut pääasiallisessa rekrytointialueessa; rekrytointialue maakunnasta on kasvanut 

kolmella kunnalla. Rekrytointikuntien positiiviset muutokset muista maakunnista jäävät 

pieniksi. Vuosien 2011–2015 pääasiallisesta rekrytointialueesta erottuvat Suomen etelä- 

ja kaakkoisosien maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Hämeenlinna ja Kotka, jotka 

eivät kuuluneet ensimmäisenä ajanjaksona rekrytointialueeseen. Samoin Pirkanmaalta 

rekrytointialueeseen ovat nousseet Tampereen vieruskunnat Pirkkala ja Nokia (Kuva 14).  

Rekrytointialue on supistunut erityisesti yliopiston naapurimaakunnista (Kuva 15). 

Kaikista eniten rekrytointialue on supistunut Pohjois-Savosta, josta pääasiallinen 

rekrytointialue on pudonnut neljällä kunnalla ensimmäisen ja viimeisen ajanjakson 

vertailussa (Kuva 16). Pääasiallisten rekrytointikuntien lukumäärä on vähentynyt myös 

Lapista ja Keski-Suomesta. Viimeisenä ajanjaksona molemmista sekä Keski-Suomesta 

että Pohjois-Savosta ainoastaan kolme kuntaa kuuluu pääasialliseen rekrytointialueeseen. 

Samoin myös rekrytointikuntien lukumäärä Lapin maakunnasta on supistunut kolmella 
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kunnalla. Myös Pohjois-Pohjanmaan pääasiallisten rekrytointikuntien lukumäärä jää 

viimeisenä ajanjaksona keskimääräistä pienemmäksi. Rekrytointikuntien lukumäärät 

jäävät selkeästi alle keskiarvon viimeisenä ajanjaksona myös Pohjois-Karjalasta.  

Rekrytointi on keskittynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, jonka rekrytointialue 

on supistunut, mutta samalla enemmän kuin 10 opiskelijaa vuodessa rekrytoivien kuntien 

määrän on kasvanut. Myös Etelä-Pohjanmaan kehitys mukailee Pohjois-Pohjanmaata, 

sillä rekrytointikuntien lukumäärä on supistunut samalla kun vähintään viisi ja vähintään 

kymmenen opiskelijaa vuosittain rekrytoivan kunnan lukumäärä on kasvanut. 

Uudenmaan rekrytointikuntien lukumäärä on kasvanut kaikista luokista samoin kuin 

Pirkanmaallakin. Negatiivisin muutos on tapahtunut Pohjois-Savosta, josta 

rekrytointikuntien lukumäärät ovat vähentyneet suurimmista kunnista ja samalla myös 

maakunnan rekrytointialue on supistunut.  

 

Kuva 14. Oulun yliopiston pääasialliset rekrytointialueet vuosina 1981–1985 ja 2011–2015. 
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Kuva 15. Pääasiallisen rekrytointialueeseen kuuluvien kuntien lukumäärien kehitys suuralueittain 

tarkasteltuna.    

 

 

 

Kuva 16. Oulun yliopiston pääasiallisen rekrytointialueen kuntien lukumäärien muutokset ensimmäisen 

(1981–1985) ja viimeisen (2011–2015) ajanjakson vertailussa.  
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Lopuksi kun tarkastellaan pelkästään rekrytointialueen peittävyyttä maakunnittain, Oulun 

yliopiston ensisijainen rekrytointialue painottuu selkeästi Pohjois-Suomeen niin 

ensimmäisessä kuin viimeisessäkin ajanjaksossa. Suurin ero ajanjaksojen välillä näkyy 

rekrytointialueen supistumisena ja keskittymisenä. Oulun yliopiston rekrytoinnin 

kannalta Pohjois-Suomella on edelleen viimeisenä ajanjaksonakin tärkeä merkitys, sillä 

yliopisto houkuttelee tasaisen jatkuvasti opiskelijoita yli puolesta Pohjois-Pohjanmaan, 

Lapin, Kainuun sekä Keski-Pohjanmaan kunnista. Pääasiallisen rekrytointialueen 

supistumisesta huolimatta myös Etelä-Pohjanmaan asema säilyy merkittävänä, sillä 

maakunnan lähes joka toisesta kunnasta on hyväksytty vuosittain opiskelijoita Oulun 

yliopistoon viimeisenäkin ajanjaksona (Kuva 17). 

 

 

Kuva 17. Pääasiallinen rekrytointialueen kuntien peittävyys (%) maakunnista ensimmäisenä (1981–1985) 

ja viimeisenä (2011–2015) ajanjaksona.  
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4.5 Oulun yliopiston absoluuttiset rekrytointialueet  

Absoluuttiseen rekrytointialueeseen kuuluu kaikki sellaiset kunnat, joista on hyväksytty 

uusia opiskelijoita opiskelemaan Oulun yliopistoon. Ensiksi absoluuttisen 

rekrytointialueen tarkastelussa huomioidaan koko tutkittava ajanjakso eli vuodet 1981–

2015, ja tämän jälkeen tarkastellaan tarkemmin rekrytointialueen kehitystä. Oulun 

yliopistoon hyväksyttyjen opiskelijoiden kunnittaiset määrät on havainnollistettuna 

kartoissa, joissa rekrytointimäärät esitetään absoluuttisin ja suhteellisin arvoin. 

Symboliteemakartoissa esitetään rekrytoitujen opiskelijoiden absoluuttiset määrät, missä 

kuntien symbolien koot ovat suhteessa sieltä hyväksyttyjen opiskelijoiden määriin (Kuva 

18). Vastaava tieto rekrytoitujen opiskelijoiden suhteellisista osuuksista on esitetty 

koropleettikartoin (Kuva 19). 

 

4.5.1 Vuosien 1981–2015 absoluuttinen rekrytointialue 

Vuosien 1981–2015 absoluuttinen rekrytointialue kattaa lähes koko Suomen. 

Opiskelijoita on lähtöisin yhteensä 293 kunnasta, mikä tarkoittaa, että Oulun yliopiston 

rekrytointialue kattaa Suomen kunnat 94 prosenttisesti (Kuva 18; Kuva 19). Koko 

yliopiston rekrytointialueen tarkastelussa korostuu erityisesti Pohjois-Pohjanmaan 

maakunta, sillä alueelta on tullut noin puolet kaikista Oulun yliopistoon hyväksytyistä 

opiskelijoista vuosina 1981–2015. Pelkästään Oulusta on tullut opiskelemaan lähes 

kolmannes kaikista Oulun yliopistoon hyväksytyistä opiskelijoista (Taulukko 2). Toiseksi 

ja kolmanneksi sijoittuvat Rovaniemi ja Kajaani, joiden rekrytointiosuus jää alle viiteen 

prosenttiin.  

Suurin osa yliopiston suurimmista rekrytointikunnista sijaitsee joustavalla 

suuralueella. Yliopiston vuosien 1981–2015 kahdestakymmenestä suurimmasta 

rekrytointikunnasta ainoastaan Helsinki, Seinäjoki, Espoo ja Tampere sijaitsevat muissa 

maakunnissa. Rekrytointi on keskittynyt erityisesti joustavan suuralueen länsiosiin, kuten 

Oulun etelänpuoleisin kuntiin sekä Kemi-Tornion alueelle.  Näiden alueiden suurimpina 

rekrytointikuntina erottuvat Raahe (2,4 %) Kokkola (2,1 %) sekä Tornio (2,1 %) ja Kemi 

(1,9 %), jotka kaikki kuuluvat kymmenen suurimman rekrytointikunnan joukkoon. Myös 

Kuusamo (1,3 %) sekä Oulun vieruskunta Kempele (1,8 %) kuuluvat suurimpiin 

rekrytointikuntiin (Kuva 18;Kuva 19). 
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Myös suuret kaupungit ja maakuntakeskukset korostuvat absoluuttisessa 

rekrytointialueessa. Siten Oulun yliopiston rekrytointialueen dynamiikka tukee 

aikaisempien tutkimusten tuloksia, jossa kaupungeissa asuvat opiskelijat hakeutuvat ja 

tulevat todennäköisemmin hyväksytyksi korkeakouluihin kuin muualta tulevat (esim. 

Nikula & Rusanen 2009; Nori 2011; Newbold & Brown 2015). Kahdestakymmenestä 

suurimmasta rekrytointikunnasta lähes puolet ovat maakuntansa keskuskaupunkeja. 

Rekrytointialueessa erottuvat edellä mainittujen Oulun ja Rovaniemen lisäksi suuret 

kaupungit kuten Helsinki (2,5 %), Kuopio (1,3 %), Espoo (1,1 %), Tampere (1,1 %), 

Seinäjoki (1,1 %) ja Jyväskylä (0,9 %). Kuitenkaan väkiluvultaan Suomen kymmeneen 

suurimpaan kuntaan kuuluvat Turku, Vantaa, Lahti ja Kouvola eivät ole 

kahdenkymmenen eniten Oulun yliopistoon opiskelijoita rekrytoitujen kuntien joukossa. 

   

Taulukko 2. Vuosien 1981–2015 kaksikymmentä suurinta rekrytointikuntaa, joista on tullut eniten 

opiskelijoita Oulun yliopistoon, verrattuna Suomen kahteenkymmeneen väkiluvultaan suurimpaan 

kuntaan (Tilastokeskus 2016). 

Yliopiston suurimmat rekrytointikunnat Suomen suurimmat kunnat  

Sija Kunta lkm % rekrytoiduista Sija Kunta lkm (ka) % väestöstä 

1 Oulu 18 590 32,9 1 Helsinki 537 567 10,5 

2 Rovaniemi 2 721 4,8 2 Espoo 202 533 3,9 

3 Kajaani 2 320 4,1 3 Tampere 190 342 3,7 

4 Helsinki 1 394 2,5 4 Vantaa 172 032 3,3 

5 Raahe 1 344 2,4 5 Turku 169 265 3,3 

6 Kokkola 1 196 2,1 6 Oulu 155 689 3 

7 Tornio 1 180 2,1 7 Jyväskylä 114 515 2,2 

8 Kemi 1 069 1,9 8 Lahti 111 796 2,2 

9 Kempele 1 021 1,8 9 Kuopio 101 874 2 

10 Kuusamo 736 1,3 10 Kouvola 91 911 1,8 

11 Kuopio 732 1,3 11 Pori 85 544 1,7 

12 Seinäjoki 637 1,1 12 Lappeenranta 70 346 1,4 

13 Ylivieska 610 1,1 13 Joensuu 69 972 1,4 

14 Espoo 606 1,1 14 Hämeenlinna 63 003 1,2 

15 Tampere 603 1,1 15 Vaasa 61 284 1,2 

16 Keminmaa 552 1 16 Kotka 56 245 1,1 

17 Jyväskylä 528 0,9 17 Rovaniemi 56 159 1,1 

18 Kalajoki 511 0,9 18 Mikkeli 54 528 1,1 

19 Iisalmi 472 0,8 19 Salo 51 603 1 

20 Oulainen 450 0,8 20 Seinäjoki 50 844 1 

YHT.  37 272 66    2 467 052 48 
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Kuva 18. Oulun yliopistoon vuosina 1981–2015 hyväksyttyjen opiskelijoiden lukumäärät kunnittain.   
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Kuva 19. Oulun yliopistoon vuosina 1981–2015 hyväksyttyjen opiskelijoiden suhteelliset osuudet 

kunnittain. 
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Kuva 20  Oulun yliopistoon vuosina 1981–2015 hyväksyttyjen opiskelijoiden osuudet maakunnittain.  

Maakuntatasoinen tarkastelu ilmentää selvästi Pohjois-Suomen korostunutta asemaa 

Oulun yliopiston rekrytointialueessa (Kuva 20). Yhteensä Kainuusta, Lapista ja Pohjois-

Pohjanmaalta on kotoisin lähes kolme neljästä (72 %) kaikista Oulun yliopistoon 

hyväksytyistä opiskelijoista. Neljänneksi eniten opiskelijoita on tullut Pohjois-Suomen 

maakuntien jälkeen Uudeltamaalta (5 %), mikä on enemmän verrattuna Pohjois-

Pohjanmaan muihin naapurimaakuntiin eli Pohjois-Savoon (4 %), Keski-Pohjanmaahan 

(3 %) tai Keski-Suomeen (2 %). 

Vähiten opiskelijoita on tullut Ahvenanmaalta, sillä koko tarkastelujakson aikana 

Ahvenanmaan maakunnasta on tullut vain kaksi opiskelijaa Oulun yliopistoon. Myös 

Kaakkois-Suomen maakunnat kuten Etelä-Karjala (0,4 %), Kymenlaakso (0,4 %) ja 

Etelä-Savo (0,6 %) erottuvat pienillä rekrytointimäärillään. Samoin myös Hämeen 

maakunnista kuten Kanta-Hämeestä (0,4 %) ja Päijät-Hämeestä (0,6 %) on tullut Oulun 

yliopistoon opiskelemaan suhteellisen vähän opiskelijoita. 

Maakunta lkm %

1 Pohjois-Pohjanmaa 28316 50,2

2 Lappi 8470 15,0

3 Kainuu 4015 7,1

4 Uusimaa 2947 5,2

5 Pohjois-Savo 2239 4,0

6 Etelä-Pohjanmaa 2150 3,8

7 Keski-Pohjanmaa 1870 3,3

8 Keski-Suomi 1171 2,1

9 Pirkanmaa 1117 2,0

10 Pohjanmaa 808 1,4

11 Varsinais-Suomi 729 1,3

12 Pohjois-Karjala 622 1,1

13 Satakunta 582 1,0

14 Etelä-Savo 354 0,6

15 Päijät-Häme 323 0,6

16 Kymenlaakso 246 0,4

17 Kanta-Häme 242 0,4

18 Etelä-Karjala 233 0,4

19 Ahvenanmaa 2 0,0

Yhteensä 56436 100
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4.5.2 Rekrytointialueen muutokset 

Koska työ on luonteeltaan pitkittäistutkimus, Oulun yliopiston rekrytointialueen 

tarkastelussa on oleellista tutkia myös miten rekrytointialueet ovat muuttuneet näin 

pitkänä ajanjaksona. Oulun yliopiston rekrytointialueen muutokset on koostettuna 

symboliteemakarttaan, jossa siniset symbolit kuvaavat negatiivista ja punaiset positiivista 

muutosta (Kuva 22).  Mitä suurempi symboli on, sitä suurempi on myös muutos 

rekrytointimäärissä. Muutokset on laskettu vertaamalla vuosien 1981–1985 

yhteenlaskettua rekrytointimäärää vuosien 2010–2015 rekrytointimäärään. Tulosten 

tarkastelussa kunnat on luokiteltu negatiivisen ja positiivisen muutoksen kunniksi, mutta 

tekstin lukemisen helpottamiseksi termit on lyhennetty negatiivisiin ja positiivisiin 

kuntiin. Negatiivisilla kunnilla viitataan siihen, että rekrytointi kunnasta on vähentynyt 

vuosista 1981–1985 vuosiin 2011–2015. Positiivinen kunta tarkoittaa taas, että rekrytointi 

on kasvanut. 

Opiskelijamäärien kasvu näkyy selkeästi ensimmäisen (1981–1985) ja 

viimeisimmän (2011–2015) ajanjakson vertailussa, ja esimerkiksi Oulun 

rekrytointimäärät ovat nousseet lähes 2 000 opiskelijalla (Taulukko 3;Kuva 21). 

Yliopiston rekrytointi on kasvanut eniten suurimmista rekrytointikunnista, sillä 

kahdestakymmenestä suurimmasta rekrytointikunnasta yli puolet kuuluu 

kahdenkymmenen positiivisimman kunnan joukkoon. Rekrytointi on myös pysynyt 

suurena lähes kaikista suurimmista rekrytointikunnista; kymmenestä suurimmasta 

kunnasta seitsemän on pysynyt suurimman rekrytointikunnan joukossa sekä 

ensimmäisenä että viimeisenä ajanjaksona. Rekrytointimäärien vähenemisen myötä 

kymmenen suurimman rekrytointikunnan joukosta ovat pudonneet Raahe ja Kuusamo. 

Toisaalta myös rekrytointimäärien kasvut Kempeleestä, Espoosta ja Tampereelta ovat 

nostaneet kunnat vuosien 2011–2015 kymmenen suurimman rekrytointikunnan 

joukkoon. 

Toinen selkeästi esiin tuleva muutos liittyy suurten kaupunkien korostuneeseen 

asemaan Oulun yliopiston rekrytointialueessa; yliopiston rekrytointi on keskittynyt 

Suomen suurimpiin kuntiin ja maakuntakeskuksiin (Kuva 22). Rekrytoinnin kehityksen 

suunta on siten pysynyt hyvin samanlaisena kuin esimerkiksi Nikulan ja Rusasen (2009) 

tutkimuksessa, jossa rekrytointimäärien havaittiin kasvaneen erityisesti kasvukeskuksista 
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Taulukko 3. Yliopiston suurimmat rekrytointikunnat ensimmäisenä (1981–1985) ja viimeisenä ajanjaksona 

(2011–2015) sekä suurimmat rekrytoinnin muutokset. 

Rekrytointimäärän suurimmat muutokset Suurimmat rekrytointikunnat 

Positiiviset Negatiiviset 1981–1985 2011–2015 

Kunta muutos Kunta muutos Kunta lkm % Kunta lkm % 

Oulu 1933 Suomussalmi -42 Oulu 1229 22,9 Oulu 3162 38,1 

Helsinki 296 Ylitornio -33 Rovaniemi 264 4,9 Rovaniemi 423 5,1 

Rovaniemi 159 Vaala -30 Kajaani 227 4,2 Helsinki 386 4,6 

Espoo 146 Kemijärvi -25 Raahe 143 2,7 Kajaani 218 2,6 

Tampere 119 Sotkamo -24 Tornio 129 2,4 Espoo 187 2,3 

Kempele 76 Pudasjärvi -23 Kemi 128 2,4 Tampere 159 1,9 

Turku 53 Lapinlahti -22 Kokkola 109 2,0 Kokkola 153 1,8 

Seinäjoki 50 Paltamo -21 Kuusamo 94 1,8 Kempele 149 1,8 

Liminka 48 Taivalkoski -19 Helsinki 90 1,7 Kemi 142 1,7 

Vantaa 45 Pyhäjärvi -19 Kuopio 76 1,4 Tornio 137 1,6 

Kaikki kunnat yhteensä 3075   5361 100   8309 100 

 

 

Kuva 21. Oulun yliopiston absoluuttisiin opiskelijamääriin perustuvat rekrytointialueet vuosina 1981–1985 

ja 2011–2015. 
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Kuva 22. Oulun yliopiston rekrytointimäärien muutokset ajanjaksosta 1981–1985 ajanjaksoon 2011–2015. 
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ja pienentyneen muuttotappioalueilta. Kymmenestä positiivisimmasta kunnasta 

ainoastaan Oulun lähikunnat Kempele ja Liminka eivät kuulu Suomen väkiluvultaan 

kahteenkymmeneen suurimpaan kuntaan. Positiivisen muutoksen keskittyminä erottuvat 

Suomen suurimpien kaupunkien ja Oulun lähikuntien lisäksi myös Perämeren 

länsirannikko, Kemi-Tornio seutu sekä Rovaniemen pohjoispuolen kunnat. 

Yliopiston rekrytointimäärät ovat vähentyneet erityisesti joustavalta suuralueelta, 

sillä lähes kaikki kaksikymmentä eniten rekrytointimääräänsä vähentänyttä kuntaa, 

Lapuaa lukuun ottamatta, sijaitsee joustavalla suuralueella. Rekrytointimäärän 

negatiiviset muutokset painottuvat joustavan suuralueen itä- ja koillisosiin, jonne sijoittuu 

myös negatiivisin rekrytointikunta Suomussalmi. Myös Lapin länsiosan kunnat erottuvat 

negatiivisilla muutoksillaan, ja alueelta erottuu erityisesti toiseksi negatiivisimman 

muutoksen kunta Ylitornio. Joustavan suuralueen länsiosista eniten rekrytointi on 

vähentynyt Raahesta. Aluekohtaisia muutoksia tarkastellaan tarkemmin maakuntien ja 

suuralueiden yhteydessä.  

Oulun yliopiston rekrytointimäärät ovat kasvaneet yli puolella (55,5 %) vuosista 

1981–1985 vuosiin 2011–2015 ja samalla myös rekrytointialue on laajentunut 

kymmenellä kunnalla (Kuva 23). Vuosina 2011–2015 yliopiston rekrytointialue peitti 77 

prosenttia kaikista Suomen kunnista, kun vastaava osuus oli vuosina 1981–1985 vain 74 

prosenttia. Absoluuttinen rekrytointialue on pysytellyt lähes muuttumattomana 1990-

luvun puolivälin jälkeen. Toisin sanoen sisäänottomäärän kasvulla ei ole ollut positiivista 

 
Kuva 23. Absoluuttisen rekrytointialueen laajuuden vaihtelu sekä opiskelijamäärien kehitys vuosina 
1981–2015. 
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vaikutusta absoluuttisen rekrytointialueen laajuuteen. Tästä voi päätellä, että 

opiskelijamäärien kasvu on keskittynyt tiettyihin kuntiin.  

Entistä useamman kunnan rekrytointiosuus jää alle puolen prosentin vuosina 2011–

2015 (Kuva 24). Vuosina 1981–1985 opiskelijoiden suhteellinen osuus oli yli puoli 

prosenttia yhteensä 48 kunnassa, kun taas vuosina 2011–2015 vain 30 kuntaa ylsi yli 

puolen prosentin rekrytointiosuuteen. Toisin sanoen vaikka rekrytointialue on 

laajentunut, rekrytoitujen opiskelijoiden määrät ovat kasvaneet vain tietyissä kunnissa. 

Tässä mielessä Oulun yliopiston opiskelijarekrytointi on alueellisesti entistä 

keskittyneempää. Tätä havaintoa tukee myös pääasiallisen rekrytoinnin yhteydessä 

käsitellyt yliopiston rekrytoinnista lasketut Gini-kertoimet. Oulun yliopiston rekrytointi 

on muuttunut selkeästi lähialueista valtakunnallisemmaksi eli yliopistoilta odotettu 

entistä laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus (esim. L715/2004; Jauhiainen ym. 2011: 

186) näkyy Oulun yliopiston rekrytoinnissa.  

  

 
Kuva 24. Oulun yliopiston rekrytoitujen opiskelijoiden suhteelliset kunnittaiset osuudet ajanjaksona 1981–

1985 ja 2011–2015. 
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 Tulosten tarkastelu maakuntatasolla helpottaa Oulun yliopiston rekrytointialueen 

kokonaiskuvan hahmottamista. Maakuntien rekrytointiosuuksissa on selkeää vaihtelua 

ajanjaksoittain (χ²(102)=1380,790, p=0,000). Maakunnittainen tarkastelu osoittaa, että 

Pohjois-Pohjanmaan asema Oulun yliopiston rekrytointialueena on korostunut 

entisestään; yli puolet opiskelijoista on kotoisin Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta 

viimeisenä ajanjaksona (Kuva 25). Toiseksi suurin rekrytointimaakunta Lappi säilyttää 

asemansa maakunnittaisessa vertailussa, vaikka rekrytoitujen suhteellinen osuus onkin 

pienentynyt ensimmäisen ajanjakson 17,5 prosentista viimeisimmän ajanjakson 13,2 

prosenttiin (Tarkemmat tiedot ks. Liite 1). 

Rekrytointimäärät ovat kasvaneet suhteellisesti eniten Etelä-Suomen maakunnissa 

(Kuva 26). Kolmanneksi suurimmaksi maakunnaksi on noussut Uudenmaan maakunta, 

missä rekrytointimäärät ovat lähes nelinkertaistuneet ensimmäisestä ajanjaksosta 

 
Kuva 25. Rekrytoitujen suhteelliset osuudet maakunnittain ajanjaksoina 1981–1985 ja 2011–2015. 
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viimeisimpään. Lisäksi rekrytointimäärät ovat lähes kolminkertaistuneet Varsinais-

Suomesta, ja yli kaksinkertaistuneet Kanta-Hämeestä, Pirkanmaalta sekä Päijät- 

Hämeestä. Rekrytointimäärien kasvusta huolimatta Kanta- ja Päijät-Hämeen 

rekrytoitujen suhteellinen osuus jää edelleen alle prosentin. Rekrytointimäärät ovat 

nousseet myös Kaakkois-Suomessa kuten Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta, tästä 

huolimatta rekrytoitujen opiskelijoiden suhteellinen osuus näistä maakunnista jää 

edelleen hyvin pieneksi, alle puolen prosentin. Määrällisesti eniten rekrytointimäärät ovat 

vähentyneet Kainuussa, jossa rekrytointimäärät ovat pienentyneet noin neljänneksellä 

(25%) ensimmäisestä viimeisimpään ajanjaksoon. Seuraavaksi eniten rekrytointimäärät 

ovat vähentyneet Pohjois-Savon (-23 %) ja Pohjois-Karjalan (-39 %) maakunnissa. 

Toisin sanoen erityisesti Itä-Suomi erottuu maakunnittaisessa vertailussa entistä 

pienemmillä rekrytointiosuuksillaan, joten Nevalan (2002:185) ennustus Itä-Suomen 

opiskelijavirtojen pienenemisestä toteutuu Oulun yliopiston rekrytoinnin kohdalla.  

  

 
 

Kuva 26. Rekrytointimäärien absoluuttiset sekä suhteelliset (%) muutokset maakunnittain tarkasteluna. 
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4.5.3 Muutokset eri aikakausina 

On oleellista myös tutkia, miten rekrytointimäärät ovat muuttuneet kunnittain tutkittavien 

ajanjaksojen välillä. Esimerkiksi aikaisemmassa Oulun yliopiston rekrytointialueen 

dynamiikan tutkimuksessa (Nikula & Rusanen 2009:23) havaittiin, että kunnittaisessa 

vertailussa rekrytointimäärät vähenivät eniten Torniossa vuosien 1999–2008 välillä. 

Kuitenkin pitemmän aikavälin tarkastelussa Tornion rekrytointimäärät ovat nousseet 

kahdeksalla opiskelijalla aikajaksosta 1981–1985 viimeisimpään tutkittavaan 

aikajaksoon 2011–2015 verrattuna. Kunnan rekrytointimäärät saattavat vaihdella paljon 

tutkittavan aikajakson välillä ja siksi onkin syytä tarkastella vuosien 1981–2015 välillä 

tapahtuneita muutoksia viiden vuoden tarkastelujaksoina.  

Muutokset on laskettu siten, että jokaista ajanjaksoa on verrattu aikaisempaan 

ajanjaksoon. Tulosten lukua helpottamiseksi rekrytointimäärien muutokset on nimettynä 

ajanjaksojen välillä seuraavasti: 

M1: 1981–1985 ja 1986–1990  

M2: 1986–1990 ja 1991–1995  

M3: 1991–1995 ja 1996–2000  

M4: 1996–2000 ja 2001–2005  

M5: 2001–2005 ja 2006–2010 

M6: 2006–2010 ja 2011–2015. 

 

Keskihajonnan avulla pystytään tarkastelemaan kuinka paljon kunnittaiset 

rekrytointimäärät vaihtelevat. Mitä suurempi hajontaluku on, sitä enemmän myös 

rekrytointimäärät ovat muuttuneet vertailujaksojen välillä. Voidaan siis olettaa, että suuri 

keskihajonta antaa viitteitä suurista muutoksista kunnittaisissa rekrytointimäärissä. 

Koska tässä tapauksessa halutaan selvittää rekrytointimäärän muutosta, on keskihajonnat 

laskettu ajanjaksojen välisistä muutoksista.   

Suuri keskihajonta ilmentää suuria rekrytointimääriä, sillä rekrytointi on vaihdellut 

eniten kunnista, joissa on myös suuret rekrytointimäärät. Keskihajonnan mukaan 

rekrytointimäärät ovat muuttuneet ylivoimaisesti eniten Oulusta (Taulukko 4). Muutos 

on ollut positiivista aina vertailujaksoon M4 asti, mutta viimeisinä ajanjaksoina Oulun 

rekrytointimäärät ovat vähentyneet. Samaa suuntausta noudattaa myös monen muun 

joustavan suuralueen kunnan kuten esimerkiksi Kajaanin, Raahen ja Rovaniemen 
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rekrytointimäärän muutokset. Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä ja 

Espoossa rekrytointimäärät ovat kasvaneet jokaisena muutosajanjaksona. Suurin 

negatiivinen muutos löytyy Suomussalmelta, jonka muutosten keskiarvo on kaikista 

kunnista negatiivisin arvolla -7. 

Tulosten maakuntatasoinen tarkastelu antaa lisäsyvyyttä rekrytointialueen 

muutosten tulkintaan. Keskihajonnan mukaan laskettuna suurimmat rekrytointimäärän 

muutokset ovat tapahtuneet Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa (Taulukko 5). 

Suuri keskihajonta ilmentää myös suuria rekrytointimääriä, sillä näistä kolmesta 

maakunnasta on myös rekrytoitu eniten opiskelijoita Oulun yliopistoon koko 

tutkimusjakson aikana. Neljänneksi eniten muutoksia rekrytointimäärissä on tapahtunut 

Uudellamaalla, jossa rekrytointimäärät ovat kasvaneet miltei jokaisena vertailujaksona. 

Rekrytointimäärät ovat pysyneet tasaisimpina Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä, 

joissa molemmissa kokonaisrekrytoinnin osuudet ovat olleet hyvin alhaisia, alle puoli 

prosenttia.  

Ensimmäisissä M1 ja M2 vertailujaksoissa näkyy selkeästi rekrytointimäärien 

kasvu; yliopiston rekrytointimäärät nousivat yhteensä yli viidenneksellä molemmissa 

jaksoissa. Rekrytointimäärien positiivisimmat muutokset ovat tapahtuneet pääosin 

joustavan suuralueen kunnista. Rekrytointimäärät ovat kasvaneet ylivoimaisesti eniten 

Pohjois-Pohjanmaalta, mutta myös Lapin rekrytointimäärät ovat kasvaneet lähes 

kolminkertaisesti enemmän kuin seuraavaksi tulevan Uudenmaan rekrytointimäärät. 

Eniten rekrytointimäärät nousivat Oulusta, jossa rekrytointimäärät nousivat lähes 

kolmanneksella molempina ajanjaksoina. Myös Kajaani, Rovaniemi ja Tornio erottuvat 

molemmissa vertailujaksoissa rekrytointimäärien suurella kasvulla (Taulukko 6; Kuva 

27). 

M2:n vertailujaksossa rekrytoinnin positiiviset muutokset ovat selkeästi 

keskittyneet joustavan suuralueen länsirannikolle, josta erottuu erityisesti Kokkola, 

Raahe ja Kalajoki. Samoin myös maakuntakeskukset Kuopio ja Seinäjoki erottuvat 

positiivisilla rekrytointimäärän muutoksillaan. Rekrytointimäärät ovat edelleen kasvaneet 

eniten Pohjois-Pohjanmaalta. Seuraavaksi eniten rekrytointimäärät ovat kasvaneet 

Kainuusta ja Keski-Pohjanmaalta. Kainuu on ainut maakunta, josta rekrytointimäärän 

muutos jää negatiiviseksi M1 vertailujaksona. Suurimmat negatiiviset muutokset 

tapahtuivatkin Kainuun maakunnan kunnista kuten Suomussalmesta, Sotkamosta, 
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Taulukko 4. Kaksikymmentä kuntaa, joissa on tapahtunut suurimmat rekrytointimäärän muutokset 

keskihajonnan mukaan laskettuna. 

Sija Kunta M1 M2 M3 M4 M5 M6 Muutos yhteensä ka Sd. 

1 Oulu 370 586 1148 357 -298 -230 1933 322,2 538 

2 Kajaani 42 84 61 82 -153 -125 -9 -1,5 108 

3 Raahe 7 90 -25 78 -122 -39 -11 -1,8 79 

4 Rovaniemi 51 32 67 89 -48 -32 159 26,5 55 

5 Kokkola 15 92 1 6 -69 -1 44 7,3 51 

6 Tornio 25 28 57 -46 -47 -9 8 1,3 43 

7 Kempele 20 24 68 11 12 -59 76 12,7 41 

8 Helsinki 40 8 9 77 55 107 296 49,3 39 

9 Ylivieska 31 -24 30 22 -65 12 6 1,0 38 

10 Kuusamo 12 28 -45 42 -36 -8 -7 -1,2 35 

11 Kuopio 12 34 -8 33 -47 -15 9 1,5 31 

12 Espoo 3 17 8 5 56 57 146 24,3 25 

13 Kalajoki 8 27 29 0 -39 -4 21 3,5 25 

14 Keminmaa 28 13 18 16 -30 -21 24 4,0 24 

15 Seinäjoki 4 33 0 -28 8 33 50 8,3 23 

16 Nivala 16 0 22 1 -40 2 1 0,2 22 

17 Kemi 27 -10 7 25 -7 -28 14 2,3 21 

18 Suomussalmi -30 18 1 3 -25 -9 -42 -7,0 18 

19 Haapajärvi 7 7 -9 27 -23 -10 -1 -0,2 18 

20 Ranua 4 -1 31 -15 -2 -18 -1 -0,2 17 

Kaikki kunnat yhteensä 1071 1385 1574 857 -1370 -569 2948 491,3 1185,7 

 

Taulukko 5.  Rekrytoinnin maakunnittaiset muutokset eri muutokset eri aikakausien välillä 

keskihajonnan mukaan laskettuna. 

 

Sija Maakunta M1 M2 M3 M4 M5 M6 Muutos yhteensä ka sd 

1 Pohjois-Pohjanmaa 536 790 1301 645 -772 -447 2053 342,2 789,1 

2 Lappi 185 77 183 102 -240 -149 158 26,3 178,7 

3 Kainuu -10 105 74 109 -245 -160 -127 -21,2 149,3 

4 Uusimaa 66 83 -13 85 150 205 576 96,0 74,7 

5 Keski-Pohjanmaa 41 104 29 0 -111 -15 48 8,0 71,4 

6 Pohjois-Savo 43 51 -12 11 -90 -67 -64 -10,7 57,7 

7 Etelä-Pohjanmaa 15 91 -1 -76 -23 42 48 8,0 56,9 

8 Pohjois-Karjala 7 2 46 -33 -15 -38 -31 -5,2 30,9 

9 Pohjanmaa 34 -5 -5 10 20 -51 3 0,5 29,3 

10 Varsinais-Suomi 22 55 -14 15 -22 34 90 15,0 29,1 

11 Keski-Suomi 37 -6 3 -8 -25 -2 -1 -0,2 20,5 

12 Pirkanmaa 34 4 -11 35 32 33 127 21,2 19,7 

13 Päijät-Häme 5 10 1 4 -18 32 34 5,7 16,1 

14 Etelä-Karjala 17 -12 12 -7 -6 1 5 0,8 11,5 

15 Etelä-Savo 17 9 -8 -10 0 -11 -3 -0,5 11,4 

16 Satakunta 1 10 -13 -14 2 7 -7 -1,2 10,1 

17 Kanta-Häme 14 1 6 -4 -7 15 25 4,2 9,2 

18 Kymenlaakso 7 15 -4 -6 0 2 14 2,3 7,7 

19 Ahvenanmaa 0 1 0 -1 0 0 0 0,0 0,6 

Yhteensä 1071 1385 1574 857 -1370 -569 2948 491,3 1185,7 
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Taulukko 6. Suurimmat rekrytointimäärien muutokset vertailujaksoina M1 ja M2. 

Muutos 1 Muutos 2 

 1981–1985 vrt. 1986–1990     1986 – 1990 vrt. 1991–1995  
      

Sija kunta lkm % Sija kunta lkm % 

1 Oulu 370 30,1 1 Oulu 586 36,6 

2 Rovaniemi 51 19,3 2 Kokkola 92 74,2 

3 Kajaani 42 18,5 3 Raahe 90 60,0 

4 Helsinki 40 44,4 4 Kajaani 84 31,2 

5 Ylivieska 31 45,6 5 Kuopio 34 38,6 

 ..    ..   
289 Ii -15 -31,9 289 Lappeenranta -13 -54,2 

290 Lapinlahti -15 -55,6 290 Pyhäjärvi -16 -38,1 

291 Paltamo -17 -43,6 291 Kolari -18 -62,1 

292 Sotkamo -20 -27,4 292 Pudasjärvi -19 -25,3 

293 Suomussalmi -30 -41,7 293 Ylivieska -24 -24,2 

Kaikki kunnat yhteensä 1071 20,0     1385 21,5 
 

 

Kuva 27. Rekrytointimäärien kunnittaisten muutosten vertailu aikajaksojen M1:n (1981–1985 vrt. 1986–

1990) ja M2:n (1986–1990 vrt. 1991–1995) välillä. 
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Paltamosta ja Lapinlahdesta. M2 vertailujaksona rekrytoinnin negatiiviset muutokset ovat 

jakautuneet tasaisemmin ympäri rekrytointialuetta. Ylivieskan tilanne on selkeäsi 

kaksijakoinen vertailujaksojen välillä, sillä vielä M1:ssa Ylivieska nosti viidenneksi 

eniten rekrytointimääriään, mutta M2:ssa rekrytointimäärät vähenivät eniten (Taulukko 

6; Kuva 27). 

Oulun yliopiston rekrytointimäärät ovat nousseet määrällisesti eniten M3 

vertailujaksoina, jolloin rekrytoinnin kokonaismäärä nousi 1574 opiskelijalla. 

Vertailujakson tarkastelussa nousee esiin erityisesti Oulun kasvaneet rekrytointimäärät, 

sillä Oulun osuus rekrytointimäärän kokonaislisäyksestä on 73 prosenttia. Tulosten 

tarkastelussa tulee huomioida vuoden 1994 kotikunnan lakimuutos (201/1994), joka on 

mahdollinen taustatekijä Oulun korostuneeseen asemaan. Rekrytoinnin suurimmat 

positiiviset muutokset ovat tapahtuneet pääosin joustavan suuralueen kunnista. 

Suurimpina positiivisen muutoksen maakuntina pysyvät Pohjois-Pohjanmaan lisäksi 

Lappi ja Kainuu ja edelleen positiivisimman muutoksen kuntina pysyvät maakuntien 

keskuskaupungit Rovaniemi ja Kajaani. Myös joustavan suuralueen länsirannikko erottuu 

positiivisen muutoksen keskittymänä. Suurimmat rekrytointimäärän negatiiviset 

muutokset sijoittuvat melko tasaisesti joustavalle suuralueelle ja sen ulkopuolisiin 

kuntiin. Pohjois-Suomen kunnista negatiivisilla muutoksillaan erottuvat erityisesti 

suuralueen itäosan kunnat kuten Kuusamo, Kuhmo ja Kemijärvi, mutta rekrytointi on 

vähentynyt myös Raahesta. Myös Eteläpohjanmaan Kurikassa rekrytointimäärät 

vähenivät neljänneksi eniten (Taulukko 7; Kuva 28). 

Vertailujaksona M4 rekrytointimäärät edelleen nousivat, mutta 857 opiskelijan 

lisäyksellä ei tavoitettu enää vertailujakson M3 rekrytoinnin huippulukemia. 

Rekrytointimäärien positiivisimmat muutokset keskittyvät edelleen Pohjois-Suomeen, 

mutta myös Etelä-Suomen maakuntakeskukset ovat alkaneet erottua kunnittaisten 

muutosten vertailussa. Oulu, Rovaniemi ja Kajaani pysyttelevät edelleen viiden eniten 

rekrytointimääriään nostaneiden kuntien joukossa, samoin myös Pohjois-Pohjanmaa, 

Kainuu ja Lappi ovat positiivisimman muutoksen rekrytointimaakuntia. Helsinki on 

noussut viiden eniten rekrytointimääriään nostaneen kunnan joukkoon. 

Maakuntakeskuksista positiivisilla muutoksillaan erottuvat Kuopio, Turku, Tampere, ja 

Jyväskylä, jotka ovat nousseet kahteenkymmeneen eniten rekrytointimääräänsä 

nostaneen kunnan joukkoon. Rekrytoitujen opiskelijoiden määrä on vähentynyt selkeästi 
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Taulukko 7. Suurimmat rekrytointimäärien muutokset vertailujaksoina M3 ja M4. 

Muutos 3 Muutos 4 

 1991–1995 vrt. 1996–2000    1996–2000 vrt. 2001–2005  

         
Sija kunta lkm % Sija kunta lkm % 

1 Oulu 1148 52,5 1 Oulu 357 10,7 

2 Kempele 68 58,1 2 Rovaniemi 89 21,5 

3 Rovaniemi 67 19,3 3 Kajaani 82 19,8 

4 Kajaani 61 17,3 4 Raahe 78 52,4 

5 Tornio 57 31,3 5 Helsinki 77 21,0  
..    ..   

289 Kuhmo -13 -22,8 289 Lapua -16 52,3 

290 Kurikka -18 -33,3 290 Mikkeli -19 -33,3 

291 Kemijärvi -20 -27,8 291 Kauhava -21 53,6 

292 Raahe -25 -10,4 292 Seinäjoki -28 33,9 

293 Kuusamo -45 -33,6 293 Tornio -46 4,9 

Kaikki kunnat yhteensä 1574 20,1     857 9,1 
 

 
Kuva 28. Rekrytointimäärien kunnittaisten muutosten vertailu aikajaksojen M3:n (1991–1995 vrt. 1996–

2000) ja M4:n (1996–2000 vrt. 2001–2005) välillä. 
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Etelä-Pohjanmaalla M4 vertailujaksona, sillä kymmenestä eniten rekrytointiaan 

vähentäneestä kunnasta puolet sijaitsee maakunnassa. Rekrytointimäärät ovat myös 

vähentyneet toiseksi eniten Seinäjoelta. Eniten rekrytointimäärä on vähentynyt Torniosta, 

jonka tilanne on kuitenkin kaksijakoista M3:n ja M4:n välillä, sillä vielä M3 

vertailujaksossa Tornio nosti viidenneksi eniten rekrytointimääriään. Toinen 

kaksijakoinen tilanne vertailujaksojen M3 ja M4 välillä on Raahen rekrytointimäärissä, 

sillä vielä M3:ssa Raahen rekrytointimäärät vähentyivät toiseksi eniten, kun M4:ssa 

rekrytointimäärien muutokset olivat neljänneksi positiivisimmat (Taulukko 7; Kuva 28). 

Vertailujaksoja M5 ja M6 luonnehtii rekrytointimäärien lasku. Oulun yliopiston 

rekrytointimäärät vähenivät eniten vertailujaksona M5, jolloin rekrytointimäärät 

vähenivät yli tuhannella opiskelijalla, mikä tarkoittaa yli 13 prosentin negatiivista 

muutosta. Rekrytointimäärät ovat vähentyneet erityisesti joustavalta suuralueelta, sillä 

kaikki kaksikymmentä negatiivisemman muutoksen kuntaa sijaitsee alueella. Samoin 

myös maakuntakohtainen vertailu osoittaa, että rekrytointimäärät ovat vähentyneet 

kaikista eniten joustavan suuralueen maakunnista, eritoten Pohjois-Pohjanmaalta. Suurin 

rekrytointimäärien lasku näkyy erityisesti aikaisemmin tasaisesti ajanjaksosta toiseen 

rekrytointimääräänsä nostaneissa kunnissa kuten Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. 

Myös suuralueen länsiosat kuten Perämeren rannikon kunnat Raahe, Kokkola ja 

Ylivieska sekä Kemi-Tornio seutu erottuvat negatiivisen muutoksen keskittyminä. 

Yliopiston rekrytoinnin keskimääräisestä kehityslinjasta huolimatta rekrytointimäärät 

ovat kasvaneet selkeästi Uudeltamaalta, ja rekrytointimäärät ovatkin kasvaneet 

Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Samoin myös Etelä-Suomen muut 

maakuntakeskukset kuten Tampere, Vaasa ja Seinäjoki kuuluvat kymmenen eniten 

rekrytointimääriään nostaneen kunnan joukkoon (Taulukko 8; Kuva 29). 

Kaikkein pienimmät muutokset opiskelijarekrytoinnin määrissä on tapahtunut M6 

vertailujaksossa. Rekrytointimäärät vähenivät edelleen, mutta muutos jäi vain kuuteen 

prosenttiin. M6 tilanne mukailee M5 tilannetta; rekrytointimäärät ovat edelleen kasvaneet 

eniten Uudeltamaalta samalla, kun rekrytointimäärät ovat vähentyneet kaikista joustavan 

suuralueen maakunnista.  Rekrytointimäärien suurimmat positiiviset muutokset 

painottuvat edelleen kasvukeskuksiin kuten Helsingin, Espoon, Seinäjoen, Lahden ja 

Tampereen kuntiin. Rekrytointimäärät ovat edelleen vähentyneet Pohjois-Suomesta 

kuten Oulusta, Kajaanista, Raahesta ja Rovaniemeltä. Rekrytoinnin kehitys Kempeleestä 
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Taulukko 8. Suurimmat rekrytointimäärien muutokset vertailujaksoina M5 ja M6. 

Muutos 5 Muutos 6 

 2001–2005 vrt. 2006–2010   2006–2010 vrt. 2011–2015 

         
Sija kunta lkm % Sija kunta lkm % 

1 Espoo 56 75,7 1 Helsinki 107 38,4 

2 Helsinki 55 24,6 2 Espoo 57 43,8 

3 Tampere 42 45,2 3 Seinäjoki 33 38,4 

4 Vaasa 17 26,2 4 Lahti 25 104,2 

5 Kempele 12 6,1 5 Tampere 24 17,8 

 ..     ..   
289 Ylivieska -65 -51,2 289 Rovaniemi -32 -7,0 

290 Kokkola -69 -30,9 290 Raahe -39 -22,8 

291 Raahe -122 -41,6 291 Kempele -59 -28,4 

292 Kajaani -153 -30,8 292 Kajaani -125 -36,4 

293 Oulu -298 -8,1 293 Oulu -230 -6,8 

Kaikki kunnat yhteensä -1370 -13,4     -569 -6,4 
 

 
Kuva 29. Rekrytointimäärien kunnittaisten muutosten vertailu aikajaksojen M5:n (2001–2005 vrt. 2006–

2010) ja M6:n (1986–1990 vrt. 1991–1995) välillä. 
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M5 ja M6 välillä on kaksijakoista, sillä vielä M5 jaksona rekrytointimäärät kasvoivat 

kunnassa viidenneksi eniten, kun M6 jaksossa Kempeleen rekrytointimäärät vähenivät 

kolmanneksi eniten. 

 On huomion arvoista, että Oulun ja Oulun lähialueiden rekrytointimäärät ovat 

pienentyneet erityisesti Oulun Ammattikorkeakoulun perustamisen (1996) jälkeen 

uudella vuosituhannella. Koska ammattikorkeakoulut profiloituvat voimakkaammin 

lähialueille (esim. Kiviharju 2002), on todennäköistä että opiskeluvaihtoehtojen 

monipuolistuessa osa lähialueen nuorista katsookin ammattikorkeakoulun olevan 

varteenotettava vaihtoehto korkea-asteen opiskelulle.  

 

4.5.4 Rekrytointiosuuksien alueellinen jakautuminen 

Rekrytointiosuuksien tarkastelu suuralueittain helpottaa Oulun yliopiston rekrytoinnin 

kokonaiskuvan hahmottamisessa. Suuralueittain tarkasteltuna rekrytointiosuuksissa on 

havaittavissa selkeää vaihtelua eri ajanjaksojen välillä (χ²(18)=1025,131, p=0,000; 

Taulukko 9). Laajassa kehityskuvassa yliopiston sijaintimaakunnan sekä Uudenmaan 

merkitys on korostunut ensimmäisestä viimeiseen ajanjaksoon. Samalla yliopiston 

naapurimaakuntien merkitys Oulun yliopiston rekrytoinnin kannalta on pienentynyt. 

Rekrytointiosuuksien vaihtelu jää kaikista pienimmäksi muiden maakuntien osalta ( Kuva 

30; Kuva 31). Pohjois-Pohjanmaan sekä naapurimaakuntien rekrytoinnin muutokset 

mukailevat yliopiston kokonaistilanteen rekrytointimäärien kehitystä. Molemmissa 

Taulukko 9. Yliopiston rekrytointiosuuksien jakautuminen suuralueittain vuosina 1981–2015. 

Vuodet P-Pohjanmaa Naapurimaakunnat Uusimaa Muut maakunnat Yhteensä 

1981 - 1985 42,5 38,2 3,9 15,4 100 

1986 - 1990 43,7 36,6 4,2 15,5 100 

1991 - 1995 45,8 34,4 4,6 15,2 100 

1996 - 2000 52 31,6 3,7 12,8 100 

2001 - 2005 53,9 31 4,2 10,8 100 

2006 - 2010 53,8 27,8 6,6 11,9 100 

2011 - 2015 52,2 24,9 9,4 13,5 100 

Yhteensä 49,9 31,5 5,3 13,3 100 

Suuralueiden osuudet vaihtelevat vuosittain χ²(18)=1025,131, p=0,000. Lihavoidut arvot ovat tilastollisesti 

merkitsevästi suurempia sekä kursivoidut arvot ovat tilastollisesti merkitsevästi pienempiä verrattuna 

muihin ajanjaksoihin (Korjatut residuaalit suurempia kuin 1,96 ja pienempiä kuin -1,96) 
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Kuva 30. Rekrytointimäärien kehitys suuralueittain sekä tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan rekrytoinnin 
alueellinen jakautuminen vuosina 1981–2015. 
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Kuva 31. Yliopiston rekrytointiosuuksien jakautuminen suuralueittain sekä tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan 
rekrytoinnin osuudet vuosina 1981–2015. 
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rekrytointimäärät ovat kasvaneet aina vuosiin 2001–2005 asti, jonka jälkeen rekrytointi 

on kääntynyt laskuun. Uudenmaan rekrytointi on sen sijaan kasvanut lähes tasaista tahtia 

ensimmäisestä viimeiseen ajanjaksoon. Rekrytointimäärät ovat kasvaneet myös 

joustavan suuralueen etelänpuoleisista maakunnista aina vuosiin 1996–2000 asti, jonka 

jälkeen rekrytointimäärät ovat pysytelleet yli tuhannessa rekrytoidussa ajanjaksoittain. 

Seuraavaksi Oulun yliopiston rekrytointia käsitellään tarkemmin näiden neljän 

suuremman alueen näkökulmasta. 

Pohjois-Pohjanmaan osuus yliopiston vuosien 1981–2015 rekrytoinnista on 

kasvanut ensimmäisestä viimeiseen ajanjaksoon, mutta osuus on vaihdellut ajanjaksojen 

välillä. Rekrytointimäärät Pohjois-pohjanmaalta ovat kasvaneet aina vuosiin 2001–2005 

asti, jonka jälkeen osuus on pienentynyt. Ensimmäisenä ajanjaksona Pohjois-Pohjanmaan 

osuus yliopiston rekrytoinnista oli 43 prosenttia, kun taas vuosina 2011–2015 yli puolet 

(52 %) kaikista rekrytoiduista opiskelijoista oli kotoisin alueelta (Kuva 32). Samalla myös 

alueen rekrytointikuntien määrä on noussut yhdellä niin, että vuosina 2011–2015 kaikista 

alueen kunnista rekrytoitiin opiskelijoita Oulun yliopistoon.  

Oulun suuret rekrytointimäärät vaikuttavat Pohjois-Pohjanmaan 

rekrytointiosuuteen, ja kunnan rekrytoinnin kehitys mukailee maakunnan muutoksia; 

rekrytointimäärät ovat kasvaneet aina vuosiin 2001–2005 asti, jonka jälkeen 

rekrytointimäärät ovat vähentyneet (Kuva 31). Rekrytointi Pohjois-Pohjanmaalta on 

keskittynyt selkeästi Oulun seudun kuntiin, ja viimeisenä ajanjaksona alueen osuus 

maakunnan rekrytoinnista on kasvanut yli 80 prosenttiin (Kuva 32). Pelkästään Oulun 

osuus maakunnan rekrytoinnista on kasvanut ensimmäisen ajanjakson 54 prosentista 

viimeisen ajanjakson 73 prosenttiin. Rekrytointimäärät ovat kasvaneet lähes 

kolmanneksella (31 %) myös Oulun lähikunnista, mutta maakunnan muista kunnista 

rekrytointi on vähentynyt. Kun otetaan tarkasteluun pelkästään Pohjois-Pohjanmaa ilman 

Oulun lähikuntia, rekrytointi maakunnan muista kunnista on itse asiassa vähentynyt 

kahdeksalla prosentilla ensimmäisen ja viimeisen ajanjakson vertailussa. Suurimmat 

negatiiviset muutokset ovat tapahtuneet Oulun seudun ympäryskunnista ja Pohjois-

Pohjanmaan itäosan kunnista kuten Vaalasta ja Pudasjärveltä.  

Pohjois-Pohjanmaan naapurimaakuntien osuus yliopiston rekrytoinnista on 

supistunut, sillä vielä ensimmäisenä ajanjaksona alueen rekrytoinnin osuus oli 38 

prosenttia, kun viimeisenä ajanjaksona enää vain neljännes yliopistoon rekrytoiduista 



105 
 

 

opiskelijoista tuli alueelta. Naapurimaakuntien rekrytoinnin kehitys kulkee käsi kädessä 

Pohjois-Pohjanmaan tilanteen kanssa, sillä rekrytointimäärät ovat kasvaneet aina vuosiin 

2001–2005 asti, jonka jälkeen rekrytointimäärän kehitys on kääntynyt laskuun. 

Naapurimaakuntien alue on ainut suuralueista, jossa viimeisen ajanjakson 

rekrytointimäärät jäävät kaikkien ajanjaksojen keskiarvoa pienemmäksi. Alueen kehitys 

on ollut siten kaikista suuralueista negatiivisinta. Samoin alueen rekrytointikuntien 

lukumäärän kehitys on kaikista alueista negatiivisinta, sillä yliopiston rekrytointialue 

maakunnista on supistunut seitsemällä kunnalla.  

Rekrytointi on vähentynyt kaikista naapurimaakunnista, mikäli viimeisen 

ajanjakson rekrytointimäärää verrataan kaikkien ajanjaksojen keskiarvoon. Samoin myös 

maakuntien suhteelliset osuudet ovat supistuneet yliopiston kokonaisrekrytoinnista. 

Entistä pienempi merkitys yliopiston rekrytoinnissa on erityisesti Kainuulla ja Lapilla, 

sillä molempien rekrytoinnin suhteellinen osuus on supistunut yli neljä prosenttiyksikköä. 

Nämä yliopiston suurimpiin maakuntiin lukeutuvat alueet ovat kuitenkin pysyneet 

suurimpina maakuntina, sillä viimeisenä ajanjaksona Lappi oli edelleen toiseksi suurin ja 

Kainuu neljänneksi suurin maakunta. Kuitenkin muihin maakuntiin verrattuna suurin 

muutos on tapahtunut Pohjois-Savossa, joka on pudonnut ensimmäisen ajanjakson 

 

Kuva 32. Oulun ja Oulun kehyskuntien osuuksien kehitys Pohjois-Pohjanmaan rekrytoinnista vuosina 
1981–2015. 
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neljänneksi suurimman maakunnan paikalta kahdeksanneksi suurimmaksi viimeisenä 

ajanjaksona.  

Suuralueen muiden maakuntien osuus yliopiston rekrytoinnista on hieman 

supistunut ensimmäisen ja viimeisen ajanjakson vertailussa. Kuitenkin rekrytointimäärät 

ovat kasvaneet alueelta noin 37 prosenttia ensimmäisen ja viimeisen ajanjakson 

vertailussa. Samoin myös alueen rekrytointikuntien lukumäärä on lisääntynyt 11 

kunnalla. Rekrytoinnin kehitys näyttää kuitenkin pysähtyneen vuosiin 1991–1995, jonka 

jälkeen alueen osuus ylipiston rekrytoinnista on supistunut. Samoin alueen 

rekrytointikuntien lukumäärät olivat suurimmillaan vuosina 1991–1995, jonka jälkeen 

rekrytointikuntien lukumäärä on pysytellyt kaikkien ajanjaksojen keskiarvoa vastaavalla 

tasolla. Myös rekrytointimäärien kasvu noudattaa samaa linjaa, sillä rekrytointimäärät 

ovat kasvaneet alueelta aina vuosiin 1996–2000 asti, jonka jälkeen rekrytointimäärät ovat 

pysytelleet yli tuhannessa rekrytoidussa ajanjaksoittain.   

Uudenmaan merkitys on korostunut Oulun yliopiston rekrytoinnista, sillä 

maakunnan osuus kasvanut ensimmäisen ajanjakson neljästä prosentista viimeisen 

ajanjakson yhdeksään prosenttiin. Rekrytointimäärät ovat nousseet maakunnassa heti 

Pohjois-Pohjanmaan jälkeen eniten, mikä on nostanut Uudenmaan maakunnittaisessa 

vertailussa kolmanneksi suurimmaksi maakunnaksi vuonna 2011–2015. Uusimaa on yksi 

harvoista maakunnista, jossa rekrytointimäärät ovat kasvaneet lähes jokaisesta 

ajanjaksosta seuraavaan. Ainoastaan vuosien 1996–2000 rekrytointimäärät jäivät 

edellistä pienemmäksi. Lisäksi Uudenmaan rekrytointikuntien määrä on noussut viidellä 

kunnalla, ja alueen rekrytointikunnat kattoivat vuosina 2011–2015 maakunnan kunnista 

81 prosenttia, kun vuosina 1981–1985 osuus jäi 62 prosenttiin.  
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4.6 Rekrytointimäärät väestöön suhteutettuna 

Absoluuttisiin rekrytointimääriin perustuva tulkinta antaa hyvän yleiskuvan siitä, mistä 

kunnista tulee eniten opiskelijoita Oulun yliopistoon. Opiskelijamäärien kunnittaisten 

osuuksien tarkastelu ei kuitenkaan huomioi kuntien erilaisuuksia, esimerkiksi väkilukua. 

Rekrytointimäärien vertailu suhteessa kuntien väkilukuun antaa lisäsyvyyttä 

rekrytointialueen tulkintaan. Näin saadaan uudenlaista tietoa siitä, missä kunnissa Oulun 

yliopiston rekrytoinnilla on suurempi merkitys kuin toisissa. Opiskelijoiden suhteellinen 

osuus kunnan väestöstä on laskettu niin, että vuosina 1981–2015 hyväksyttyjen 

opiskelijoiden lukumäärä on jaettu kunnan saman aikajakson yhteenlasketulla 

väkiluvulla. Tulos on kerrottuna tuhannella, jotta suhdetta voidaan tarkastella 

promilleina.  

Pohjois-Suomi korostuu kuntien väkilukuun suhteutetussa rekrytointialueessa 

(Kuva 33). Kahdestakymmenestä väkilukuun suhteutettuna suurimmasta 

rekrytointikunnasta kaikki sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin tai Kainuun 

maakuntiin. Kuntien väkilukuun suhteutettuna eniten opiskelijoita on tullut vuosien 

1981–2015 aikana Oulusta (3,5 ‰) ja toisiksi eniten Oulun lähikunnasta Kempeleestä 

(2,4 ‰) (Taulukko 10). Kolmantena tuleva Utsjoki (2,0 ‰) on rekrytointimäärältään 

kuntien vertailussa sijalla 83, eli väkilukuun verrattuna Utsjoki on noussut kunnittaisessa 

vertailussa 80 yksikköä.  

 

 

Taulukko 10. Kuntien väkilukuun suhteutettuna kymmenen suurinta rekrytointikuntaa ja kuntien 

sijoituksen muutos verrattuna opiskelijoiden absoluuttisiin rekrytointimääriin. 

  

Opiskelijoiden osuus 

kunnan väestöstä 

  Opiskelijoiden osuus kaikista 

rekrytoiduista 

  

Kunta Sija ‰   Sija % Sijoituksen nousu/lasku 

Oulu 1 3,46  1 32,94 0 

Kempele 2 2,44  9 1,81 7 

Utsjoki 3 1,97  83 0,17 80 

Keminmaa 4 1,79  16 0,98 12 

Kajaani 5 1,74  3 4,11 -2 

Liminka 6 1,69  29 0,64 23 

Oulainen 7 1,62  20 0,80 13 

Muhos 8 1,56  23 0,75 15 

Tornio 9 1,52  7 2,09 -2 

Utajärvi 10 1,51  58 0,31 48 
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Kuva 33. Rekrytoitujen opiskelijoiden osuus (‰) kuntien väestöstä. 
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Väestöön suhteutettuna suurten kaupunkien merkitys rekrytointialueessa pienenee. 

Esimerkiksi neljänneksi suurimmasta rekrytointikunnasta Helsingistä opiskelijoita on 

tullut vain 0,1 promillea väkilukuun suhteutettuna. Kun verrataan Helsingin sijoittumista 

muiden rekrytointikuntien kanssa, kaupunki on vasta sijalla 155. Pääkaupunki on 

pudonnut siis vertailussa 151 yksikköä. Myös muut Suomen suurimpiin kuntiin kuuluvat 

kunnat kuten Vantaa, Turku, Lahti ja Espoo ovat pudonneet vertailussa yli 100 yksikköä 

(Taulukko 11). Päinvastoin taas väkiluvultaan pienemmät kunnat korostuvat vertailussa. 

Eniten sijoitustaan nostaneet kunnat kuten Pukkila, Karijoki, Siikainen ja Hailuoto 

kuuluvat kaikki Suomen viiteenkymmeneen väkiluvultaan pienimpään kuntaan.  

Väkilukuun suhteutettujen rekrytointikuntien suuruusjärjestys poikkeaa 

absoluuttisten rekrytointikuntien tilanteesta. Väkiluvun huomioiminen 

rekrytointialueessa muuttaakin kuntien keskinäisiä sijoituksia. Tätä olettamusta tukee 

myös muuttujien välille tehty korrelaatioanalyysi. Muuttujina analyysissä on 

huomioituna rekrytointikuntien järjestyslukujen muutokset ja kunnan väkilukuun 

perustuva järjestysluku. Muuttujien järjestyslukuihin perustuvan Spearmanin 

korrelaatioanalyysin antaman tuloksen mukaan muuttujien välillä on voimakasta (r= 

0,885) positiivista lineaarista riippuvuutta. Lisäksi merkitsevyystestauksen tulos on 

tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa 0,00.  

Rekrytointikuntien järjestyslukujen muutos korreloi siis voimakkaasti kunnan 

väkiluvun kanssa. Toisin sanoen, mitä suurempi väkiluku kunnalla on (väkiluvun 

 

Taulukko 11. Suurimmat muutokset rekrytointikuntien sijoituksissa, kun verrataan opiskelijoiden 

osuuksia väestöön ja kaikkiin rekrytoituihin opiskelijoihin. 

  

Opiskelijoiden osuus 

väestöstä 

  Opiskelijoiden osuus 

kaikista rekrytoiduista 

  

Kunta Sija ‰   Sija % Sijoituksen nousu/lasku 

Pukkila 112 0,12  237 0,01 125 

Karijoki 147 0,08  261 0,01 114 

Siikainen 126 0,10  240 0,01 114 

Hailuoto 25 1,28  134 0,08 109 

Kivijärvi 106 0,15  215 0,02 109 

.. .. ..  .. .. .. 

Lahti 195 0,05  52 0,35 -143 

Turku 172 0,06  27 0,67 -145 

Helsinki 155 0,07  4 2,47 -151 

Kouvola 225 0,04  72 0,23 -153 

Vantaa 201 0,05   35 0,52 -166 
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järjestysluku on pieni), sitä todennäköisemmin rekrytoitujen suhteellinen osuus kunnan 

väkiluvusta pienenee (järjestysluvun muutos on negatiivinen). Samoin myös 

väkiluvultaan pienemmät kunnat ovat todennäköisesti nostaneet sijoitustaan 

kunnittaisessa vertailussa. Kuitenkin hajontaa lisäävät Pohjois-Suomen kuntien 

painottuminen väkilukuun suhteutetussa rekrytointialueessa; erityisesti suurten kuntien 

kuten Oulun, Rovaniemen, Kemin, Tornion, Raahen ja Kajaanin suuret rekrytointimäärät 

erottuvat hajontakuviossa (Kuva 34). 

Myös maakunnittainen tarkastelu tukee edellisiä tuloksia; väkilukuun suhteutettuna 

Pohjois-Suomi korostuu rekrytointialueena ja tiheään asuttujen alueiden kuten 

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien merkitys rekrytointialueessa pienenee 

(Taulukko 12). Lisäksi erityisesti pohjanmaalle sijoittuvien maakuntien kuten 

Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan osuudet ovat kasvaneet rekrytointialueessa. 

Samoin myös Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien sijoitus on noussut. Kaiken 

kaikkiaan väkilukuun perustuva tarkastelu vahvistaa olettamusta Oulun yliopistosta 

Pohjois-Suomen yliopistona. 

 

 

 

Kuva 34.. Kuntien väkilukuun perustuva järjestysluku ja rekrytointikuntien sijoituksen muutokset 

korreloivat keskenään, kun verrataan väkilukuun suhteutettuja rekrytointimääriä ja absoluuttisia 

rekrytointimääriä keskenään. 
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4.6.1 Rekrytointimäärien muutokset suhteessa väkiluvun muutoksiin 

Oulun yliopistoon vuosina 1981–2015 rekrytoitujen opiskelijoiden alueellinen 

jakautuminen ja kehityksen muutokset muistuttavat huomattavan paljon Suomen 

väkiluvun muutoksia, kuten myös Nikula ja Rusanen (2009) havaitsivat vuosien 1999–

2008 rekrytointialueiden dynamiikasta (Kuva 35). Suomen väkiluvun muutokset on 

laskettuna rekrytointimäärien muutoksia vastaavalla tavalla, eli vuosien 1981–1985 

yhteenlaskettua väkilukua on verrattu vuosien 2011–2015 yhteenlaskettuun väkimäärään. 

Absoluuttisten arvojen sijaan väkiluvun muutosten esitys perustuu väkiluvun 

suhteelliseen muutokseen (%). Olettamusta väkiluvun ja rekrytointimäärien 

yhteneväisyydestä tukee myös korrelaatioanalyysi, jossa muuttujina ovat Suomen 

kunnittainen väkiluvun muutos verrattuna rekrytointimäärien kunnittaisiin muutoksiin. 

Pearsonin menetelmää käyttäen korrelaatioanalyysin antaman tuloksen mukaan 

muuttujien välillä on kohtalaista lineaarista korrelaatiota (r:n arvolla 0,47). Tulos on 

tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa 0,000. Poikkeavuutta korrelaatioon aiheuttaa 

jälleen Pohjois-Suomen suurten kuntien ja erityisesti Oulun lähikuntien huomattavasti 

kasvaneet rekrytointimäärät. 

Taulukko 12. Opiskelijoiden osuus maakuntien väkilukuun suhteutettuna ja rekrytointimaakunnan sijoituksen 

muutos verrattuna absoluuttisiin rekrytointimääriin. 

  

Opiskelijoiden osuus 

väestöstä   

Opiskelijoiden osuus 

kaikista rekrytoiduista   

Maakunta Sija ‰   Sija % Sija muutos 

Pohjois-Pohjanmaa 1 2,18  1 49,8 0 

Kainuu 2 1,39  3 7,5 1 

Lappi 3 1,25  2 15,0 -1 

Keski-Pohjanmaa 4 0,79  7 3,3 3 

Etelä-Pohjanmaa 5 0,31  6 3,8 1 

Pohjois-Savo 6 0,25  5 4,0 -1 

Pohjanmaa 7 0,13  10 1,4 3 

Keski-Suomi 8 0,13  8 2,1 0 

Pohjois-Karjala 9 0,10  12 1,1 3 

Pirkanmaa 10 0,07  9 2,0 -1 

Satakunta 11 0,07  13 1,0 2 

Uusimaa 12 0,06  4 5,2 -8 

Etelä-Savo 13 0,06  14 0,6 1 

Etelä-Karjala 14 0,05  18 0,4 4 

Varsinais-Suomi 15 0,05  11 1,3 -4 

Päijät-Häme 16 0,05  15 0,6 -1 

Kanta-Häme 17 0,04  17 0,4 0 

Kymenlaakso 18 0,04  16 0,4 -2 

Ahvenanmaa 19 0,00  19 0,0 0 

YHT.   0,31     100,0   
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Muutosten maakuntatasoinen tarkastelu helpottaa tulosten kokonaiskuvan 

hahmottamista. Lähes kaikkien maakuntien rekrytointimäärän muutokset ovat samassa 

linjassa maakunnan väestön kehityksen kanssa (Kuva 36). On kuitenkin huomioitava, että 

rekrytointimäärien suhteelliset muutokset ovat huomattavasti väestön osuuksia 

suuremmat. Tämä on seurausta siitä, että rekrytointimäärät ovat huomattavasti väestön 

lukumääriä pienemmät, jolloin jo pienellä opiskelijamäärän lisäyksellä voi olla 

suhteellisesti suuri vaikutus muutokseen. Suhteellisten osuuksien vertailussa 

huomioidaan lähinnä kehityksen suunta kuin suuruus.  

 

Kuva 35. Rekrytointimäärien muutokset mukailevat väestöstä vastaavasti laskettuja muutoksia. 
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Väestön muutokseen verrattuna rekrytointimäärät ovat kasvaneet suhteellisesti 

voimakkaammin Pohjois-Pohjanmaalta sekä suuralueen etelänpuoleisista maakunnista 

kuten Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta sekä Hämeen maakunnista. 

Väestönkehityksestä poikkeavat selkeästi Kymenlaakso, Lappi, Etelä-Karjala sekä Etelä-

Pohjanmaa. Rekrytointimäärät ovat kasvaneet näistä maakunnista, vaikka väestönkehitys 

on ollutkin negatiivista. Merkittävin näistä on Lapin tilanne, sillä maakunnalla on suuri 

merkitys yliopiston rekrytoinnissa. Väestön kehityksen negatiivinen suunta voi luoda 

tulevaisuudessa haasteita rekrytointimäärän kasvattamiselle alueelta. Samoin yliopiston 

rekrytoinnissa merkittävien maakuntien kuten Kainuun ja Pohjois-Savon ja Etelä-

Pohjanmaan väestönkehitys on negatiivista. 

 

 

Kuva 36. Rekrytointimäärien maakunnittainen muutos (%) suhteessa väestöstä laskettuun vastaavaan 

muutokseen (%). 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Olen pyrkinyt tässä tutkielmassa syventämään ymmärrystä korkeakoulujen alueellisesta 

vaikuttavuudesta tarkastelemalla korkeakouluopiskelijoiden lähtöalueita osana 

yhteiskunnallisia ja alueellisia prosesseja. Tavoitteenani oli tutkia erityisesti pidemmän 

aikavälin kehitystä eli sitä, miten korkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus on muuttunut 

1980-luvulta 2010-luvulle. Olen havainnut pidemmän aikavälin tarkastelussa, että 

yhteiskunnalliset ideologiat ja vaikutteet näkyvät Oulun yliopiston niin sisäisissä 

toiminnoissa kuin myös tilallisinakin ilmentyminä. Oulun yliopiston rekrytointialueen 

muutoksilla on esimerkiksi selkeä yhteys Suomen alue- ja väestörakenteellisiin 

muutoksiin. Rekrytointi onkin selvästi keskittynyt suurimpiin kaupunkeihin sekä 

vähentynyt muuttotappiollisesta Itä-Suomesta. Samoin myös yhteiskunnalliset 

yhdentymis- ja tehokkuusvaateet ovat heijastuneet Oulun yliopiston sisäisissä ja 

rakenteellisissa toiminnoissa, joista esimerkkinä ovat tiivistyvä yhteistyö Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun kanssa sekä Kajaanin opettajakoulutusyksikön lakkautus (PK 

2/2009; Oulun yliopiston ja… 2016). 

Toisaalta olen myös selvittänyt tutkielmassani korkeakoulujen suhdetta 

aluepolitiikkaan ja sitä, miten korkeakouluille asetetut yhteiskunnalliset odotukset ovat 

muuttuneet ajan myötä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella havaitsin, että 

yhteiskunnalliset muutokset ovat tuoneet korkeakouluille uudenlaisia odotuksia ja 

paineita muuttaa toimintojaan ja sisäisiä käytäntöjään (Lemola 2004: 118). Monessa 

mielessä vuonna 2004 muutettua yliopistolakia voikin pitää vedenjakajana sille, miten 

yliopistojen alueellinen vaikuttavuus on mielletty. Lakimuutoksen seurauksena 

yliopistojen tehtävät ymmärrettiin entistä laajempina. Samalla myös alueellisen 

vaikuttavuuden sijaan onkin alettu tutkia korkeakoulujen yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta. Myös aluepolitiikan merkitys korkeakoulujen kehittämisessä hiipui 

vuosituhannen vaihteen jälkeen (esim. Kauko 2011: 69; Kallunki ym. 2015: 128). 

Yliopistoilta odotetaan entistä aktiivisempia toimia yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 

sekä niiden odotetaan toimivan entistä enemmän valtakunnallisella ja kansainvälisellä 

tasolla (esim. Jauhiainen ym.2011: 186). Tämä ilmenee myös Oulun yliopiston 

rekrytoinnissa esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden kasvaneina sisäänottomäärinä 

sekä myös kansallisesti rekrytointialueen laajenemisena.   
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Tutkielmani toisena osatavoitteena oli selvittää, millainen rekrytointialue Oulun 

yliopistolla on, ja miten se on muuttunut vuosien 1981–2015 välillä. Oulun yliopisto on 

monessa yhteydessä nähty ensisijaisesti Pohjois-Suomen yliopistona, sillä yliopiston 

vaikutusalue on perinteisesti painottunut Pohjois-Suomeen. Lisäksi vaikutusaluetta on 

pidetty erityisen laajana muihin yliopistoihin verrattuna (esim. Kiviharju 2002). Oulun 

yliopisto onkin onnistunut houkuttelemaan opiskelijoita kaiken kaikkiaan 94 prosentista 

kaikista Suomen kunnista vuosien 1981–2015 aikana, joten yliopiston vetovoimaisuutta 

voi tässä mielessä pitää laajana. Pohjois-Suomen merkitys yliopiston rekrytoinnissa 

korostuu erityisesti kuntien väkilukuun perustuvassa tarkastelussa. Lisäksi pääasiallisten 

rekrytointialueiden tarkastelussa Pohjois-Suomen merkitys näyttäytyy voimakkaana niin 

ensimmäisenä kuin viimeisenäkin ajanjaksona, vaikkakin viimeisenä ajanjaksona 

vaikutusalue tältä alueelta olikin enemmän keskittynyt. Yhteensä Kainuusta, Lapista ja 

Pohjois-Pohjanmaalta onkin kotoisin lähes kolme neljästä kaikista Oulun yliopistoon 

hyväksytyistä opiskelijoista. Oulun yliopistoa voi siten pitää merkittävänä lähialueen 

kouluttajana. Tutkielmani tuloksia voi siten pitää yhtenevinä aikaisempien tutkimusten 

kanssa, joissa etäisyys on osoittautunut yhdeksi tärkeimmäksi nuoren opiskelupaikkaa 

ohjaavaksi tekijäksi (esim. Frenette 2006; Nori 2011; Suhonen 2013).  

Samalla kun yliopistojen tehtävät on mielletty entistä laajempina, myös Oulun 

yliopiston alueellinen vaikuttavuus opiskelijarekrytointialueisiin perustuen on muuttunut 

entistä valtakunnallisemmaksi. Lisäksi väestö- ja aluerakenteelliset muutokset heijastuvat 

rekrytointialueiden keskittymisenä suurimpiin kaupunkeihin. Myös yliopiston 

rekrytoinnista lasketut Gini-kertoimet ilmentävät yliopiston rekrytoinnin keskittyneen 

entistä voimakkaammin vain tiettyihin kuntiin. Vielä hajautetun hyvinvointivaltion 

aikana 1980- ja 1990-luvuilla yliopiston vaikuttavuus jäi paljolti pelkästään lähialueisiin 

eli Pohjois-Suomeen, mutta vuosituhannen jälkeen rekrytointialue on sirpaloitunut 

tasaisemmin kattamaan koko Suomen. Rekrytointimäärät ovatkin esimerkiksi lähes 

nelinkertaistuneet Uudeltamaalta ja viimeisimmissä rekrytointialueissa on noussut esiin 

uusia korkeakoulukaupunkeja ja maakuntakeskuksia kuten Espoo ja Tampere. 

Alueellisen vaikuttavuuden sijaan Oulun yliopistoa luonnehtiikin yhä enemmän myös 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Nevala (2002) ennusti, että väestöltään harvenevasta Itä-Suomesta ei tule kauan 

riittämään opiskelijoita alueen korkeakouluihin, ja tilanteen voi nähdä heijastuneen myös 
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Oulun yliopiston rekrytointialueisiin. Yliopiston rekrytointi onkin vähentynyt 

ylivoimaisesti eniten Kainuusta, sillä alueen rekrytointimäärät ovat pudonneet 

neljänneksellä ensimmäisen (1981–1985) ja viimeisen ajanjakson vertailussa (2011–

2015). Myös Lapin osuus yliopiston rekrytoinnista on pienentynyt, vaikka alue onkin 

pysytellyt kaikkina ajanjaksoina Oulun yliopiston toiseksi merkittävimpänä 

rekrytointimaakuntana heti Pohjois-Pohjanmaan jälkeen. Kuitenkin väestönkehityksen 

negatiivinen suunta Lapissa voi luoda yliopistolle uudenlaisia haasteita uusien 

opiskelijoiden rekrytointia ajatellen. 

Samoin Nikula ja Rusanen (2010) sekä Kurikka ja Rusanen (2006) näkevät Pohjois-

Suomen negatiivisen väestönkehityksen haasteena Oulun yliopistolle ja suosittelivat 

markkinoinnin kohdentamista Etelä-Suomeen. Oulun yliopisto onkin herännyt 

rekrytoinnin aiheuttamiin haasteisiin, kun sekä kotimainen että kansainvälinen 

opiskelijarekrytointi nostettiin keskeiseksi kehittämiskohteeksi ja osaksi yliopiston 

strategiaa vuonna 2015 (PK 10/2014b, 2/2015, 10/2015b). Rekrytointimäärät ovatkin 

viime vuosina kasvaneet erityisesti Uudeltamaalta sekä Varsinais-Suomesta. On 

kuitenkin selvää, että Etelä-Suomi kuuluu myös muiden yliopistojen vaikutusalueeseen, 

joten kilpailun opiskelijoista tältä alueelta voi olettaa kiihtyvän tulevaisuudessa. Lisäksi 

korkeakouluverkon keskittäminen tulee tuomaan oman mielenkiintoisen lisänsä 

yliopistojen vaikutusalueisiin.  

Oulun yliopiston rekrytointialueen dynamiikka on osoitus siitä, miten yksittäinen 

korkeakoulu voi olla merkittävä nuorten muuttoliikettä suuntaava tekijä Pohjois-

Suomessa. Oulun yliopistoa onkin pidetty useissa yhteyksissä yhtenä onnistuneimpana 

aluepoliittisena päätöksenä (esim. Salo 2003). Kuitenkin hajautetun kilpailuvaltion sekä 

metropolivaltion yhteiskunnalliset prosessit ovat kiristäneet korkeakoulujen ja samalla 

myös alueiden välistä kilpailua. Korkeakouluverkon ja aluerakenteen optimointi 

heijasteleekin selkeästi metropolivaltion sekä kilpailuyhteiskunnan prosesseja (Moisio 

2012), joilla on ollut omat seurannaisvaikuksensa myös Oulun yliopiston rekrytoinnissa 

sekä sisäisissä toiminnoissa. Korkeakoulukentällä ilmiö näkyykin eriarvoisuutta lisäävinä 

muutosprosesseina. Pelkästään huippuihin panostaminen niin opiskelijoiden, 

korkeakoulun sekä tutkijoiden suhteen muuttaa korkeakoulutusta entistä eriarvoisempaan 

suuntaan. Alueellisen vaikuttavuuden tutkimuksella onkin mahdollista tuoda tärkeää 
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lisätietoa esimerkiksi siitä, miten alueellinen tasa-arvo toteutuu korkeakoulujen 

rekrytoinnissa.  

Tutkielmani pääasiallisena pyrkimyksenä on ollut kokonaiskuvan luominen siitä, 

miten Oulun yliopiston alueellinen vaikuttavuus ilmenee opiskelijavirtojen kautta 

tarkasteltuna, ja miten tuo vaikuttavuus on muuttunut 1980-luvulta 2010-luvulle. Olen 

lopuksi koonnut yhteen korkeakoulujen toimintaan eri aikoina vaikuttaneita 

yhteiskunnallisia tekijöitä sekä opiskelijarekrytoinnissa tapahtuneita muutoksia (Kuva 

37). Tapahtumien ja ilmiöiden visuaalinen esitys havainnollistaa mielestäni hyvin, kuinka 

Oulun yliopiston rekrytointialueen dynamiikan taustalla ovat vaikuttaneet niin alue- ja 

väestörakenteelliset muutokset kuin myös yhteiskunnasta nousevat ideologiset aatteetkin. 

Korkeakoulujen rekrytointialueet ilmentävät omalta osaltaan siten valtiotilassa tapahtuvia 

niin yhteiskunnallisia kuin alueellisiakin muutoksia.  

Koska korkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus on aiheena laaja, myös 

jatkotutkimusmahdollisuudet ovat runsaat. Tässä tutkielmassa en esimerkiksi huomioinut 

opiskelijoiden demografisia ominaisuuksia kuten ikää tai sukupuolta. Näiden muuttujien 

ottaminen tarkasteluun mukaan antaisi kuitenkin lisäsyvyyttä ja uudenlaista näkökulmaa 

rekrytointialueen dynamiikasta.  Lisäksi en ottanut huomioon muiden korkeakoulujen 

vaikutusta Oulun yliopiston rekrytointialueiden taustalla. Tästä huolimatta Oulun 

yliopiston rekrytointialueen dynamiikasta voi kuitenkin päätellä, että etenkin Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun perustaminen on muuttanut yliopiston luonnetta entistä 

valtakunnallisemmaksi. Tämä ilmenee rekrytointialueissa siten, että 

ammattikorkeakoulun perustamisen jälkeen rekrytointi on vähentynyt etenkin Oulusta ja 

Oulun lähialueilta ja kasvanut Suomen eteläosista. Ammattikorkeakoulut onkin mielletty 

erityisesti lähialueiden toimijoina, joiden yhtenä tehtävänä oli helpottaa yliopistojen 

alueellisen vaikuttavuuden taakkaa (Kohvakka 2016). Rekrytoinnin kannalta katsottuna 

ammattikorkeakoulun perustaminen Ouluun onkin vaikuttanut juuri halutulla tavalla, 

lähialueella.  

Ammattikorkeakoulujen sekä muiden yliopistojen vaikutusta Oulun yliopiston 

vaikutusalueen muodostumiselle olisikin mielenkiintoista tarkastella syvemmin. 

Korkeakouluverkon tiheys vaikuttaankin korkeakoulujen alueelliseen vaikuttavuuteen 

(Boucher ym. 2003). Opiskelijoiden lähtöalueiden tarkastelu koko korkeakouluverkon 

kannalta olisikin ajankohtaista etenkin, kun korkeakouluverkon tiivistämisestä käydään 
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Kuva 37. Yhteenveto Oulun yliopiston opiskelijarekrytointialueesta sekä taustalla vaikuttavista 

yhteiskunnallista prosesseista. 
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vilkasta keskustelua. Täytyykin muistaa, että tässä tutkielmassa rajauduin tarkastelemaan 

yliopistojen alueellista vaikuttavuutta pelkästään Oulun yliopiston näkökulmasta. 

Tutkielmani tulokset eivät siten ole suoraan yleistettävissä muiden korkeakoulujen 

esimerkiksi ammattikorkeakoulujen tilanteeseen, joiden opiskelijarekrytoinnissa 

perinteisesti lähialueet ja maakunnallisuus ovat korostuneet (Kiviharju 2002). Lisäksi 

jokainen korkeakoulu on luonteeltaan erilainen, minkä seurauksena myös niiden 

vaikutusalueet näkyvät eri aluetasoilla. Opiskelijavirtausten tarkastelu koko Suomen 

tasolla voisikin tuoda laajempaa näkemystä korkeakoulujen alueellisesta 

vaikuttavuudesta.  

Rekrytoinnin keskittyminen suuriin korkeakoulukaupunkeihin heijastelee 

epäilemättä metropolivaltion prosesseja, mitä esimerkiksi aluerakenteen ja 

korkeakouluverkon tiivistämisestä käydyt keskustelut ilmentävät (Vartiainen 2015). On 

myös havaittu, että kaupungeissa asuvat nuoret hakeutuvatkin useammin ja tulevat 

todennäköisemmin valituksi korkeakouluun (Nori 2011). Ilmiö näkyy myös Oulun 

yliopiston rekrytointialueen taustalla, mutta on mahdoton tietää, johtuuko kaupunkien 

korostunut asema väestöllisistä, aluerakenteellisista vai opiskelijoiden yksilöllisistä 

tekijöistä. Todennäköisesti kyseessä onkin kaikkien yhteisvaikutus. Kaupunkien 

korostunut asema rekrytoinnissa onkin mielenkiintoinen ja jatkokysymyksiä herättävä 

aihe. Ilmiö on myös ajankohtainen kiihtyvällä tahdilla kaupungistuvassa Suomessa, ja 

syvempi tutkimus aiheesta voisi tuoda lisäarvoa korkeakouluverkon tiivistämisestä 

käytyyn keskusteluun. On tärkeää myös muistaa, että yliopiston rekrytointialueessa on 

huomioituna pelkästään yliopistoon jo hyväksytyksi tulleet opiskelijat. Olisi kuitenkin 

mielenkiintoista tarkastella myös niitä, jotka ovat hakeneet yliopistoon mutta eivät ole 

tulleet valituksi. Ilmeneekö esimerkiksi kaupunkien korostunut asema yhtä selvänä 

yliopistoon hakeneiden alueellisessa taustassa? 

Oulun vaikuttavuudesta tehdyt tutkimustulokset pohjaavat sitä olettamusta, että 

lähialueiden, erityisesti pohjoisen Suomen, merkitys alueen kehitykselle on merkittävä 

(Esim. Kiviharju 2002; Lehtinen 2004; Kurikka & Rusanen 2006; Nikula & Rusanen 

2009; Nikula & Rusanen 2010). Oulun yliopisto syntyi tarpeesta, sillä onkin ollut suuri 

merkitys alueen rakenteen nykyiselle muodostumiselle ja koko pohjoiselle Suomelle. 

Suurin osa Oulun yliopistoon tulevista opiskelijoista tulee Pohjois-Suomesta ja yliopisto 

profiloituu suihkukaivoksi, jossa rekrytointi, opiskelu ja sijoittuminen tapahtuvat samalla 
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alueella. Suihkukaivon profiili tukee ajatusta siitä, että yliopisto on onnistunut 

toiminnassaan; Oulun yliopistolla onkin tärkeä rooli Pohjois-Suomen koulutuksen 

tarjoajana sekä myös inhimillisen pääoman tuottajana. Jatkotutkimuksena olisikin 

mielenkiintoista selvittää alueellista vaikuttavuutta koko koulutusprosessin ajalta, eli 

minne tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet erityisesti 2010-luvun jälkeen, ja 

näyttäytyykö Oulun yliopiston profiili edelleen onnistuneena suihkukaivona. 
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LIITTEET 

Liite 1. Rekrytointiosuudet ja niiden vaihtelu maakunnittain vuosina 1981–2015. 

Maakunta 1981 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011-2015 Yhteensä 

Pohjois-Pohjanmaa 42,6 43,9 46,2 52,3 54,2 53,9 52,2 50,2 

Lappi 17,5 17,5 15,4 14,7 14,5 14,0 13,2 15 

Kainuu 9,5 7,8 7,8 7,2 7,7 6,1 4,6 7,1 

Uusimaa 3,8 4,2 4,5 3,6 4,1 6,5 9,4 5,2 

Pohjois-Savo 5,3 5,1 4,8 3,9 3,7 3,2 2,6 4 

Etelä-Pohjanmaa 4,9 4,3 4,7 3,9 2,8 3,0 3,7 3,8 

Keski-Pohjanmaa 3,3 3,4 4,1 3,7 3,4 2,7 2,7 3,3 

Keski-Suomi 2,8 2,9 2,3 1,9 1,7 1,7 1,8 2,1 

Pirkanmaa 2,0 2,2 1,8 1,4 1,6 2,2 2,8 2 

Pohjanmaa 1,7 1,9 1,5 1,2 1,2 1,6 1,1 1,4 

Varsinais-Suomi 0,9 1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 1,7 1,3 

Pohjois-Karjala 1,5 1,3 1,1 1,4 1,0 1,0 0,6 1,1 

Satakunta 1,6 1,4 1,3 0,9 0,7 0,8 1,0 1 

Etelä-Savo 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 

Päijät-Häme 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 0,6 

Etelä-Karjala 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 

Kymenlaakso 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Kanta-Häme 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

Maakuntien rekrytointiosuudet vaihtelevat vuosittain χ²(102)=1380,790, p=0,000. Lihavoidut arvot ovat tilastollisesti merkitsevästi suurempia sekä 

alleviivatut kursivoidut arvot ovat tilastollisesti merkitsevästi pienempiä verrattuna muihin ajanjaksoihin (Korjatut residuaalit suurempia kuin 1,96 

ja pienempiä kuin -1,96) 

 


