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1 Johdanto 
 

Suomessa on viime vuosina puhuttu paljon talouden huonosta tilanteesta ja valtion talou-

den ylivelkaantumisesta. Globaali rahoituskriisi ja euroalueen velkakriisi ovat vaikutta-

neet taloudellisiin näkymiin ja talouden kasvuun viimeisen vuosikymmenen ajan. Suo-

mea näyttäisi hallitsevan myös eräänlainen henkinen taantuma puhuttaessa tulevaisuuden 

näkymistä. Eritoten pääministeri Juha Sipilän hallitus on korostanut muutoksia tehdes-

sään hankalia aikoja, rahojen loppumista ja pakollisten muutosten tekemistä. Sipilä on 

muun muassa vuonna 2015 Ylen puheessaan todennut seuraavaa: 

 

”Kansainvälinen talous on kasvanut viimeiset vuodet, mutta emme ole päässeet tuohon 

kyytiin mukaan. Emmekä pääse, ellemme tosissamme tahdo ja tee sen mukaisia toimia. 

Hankalat päätökset eivät lopu näihin viikkoihin. Lähivuodet ovat vaikeita. Joudumme te-

kemään sarjan kivuliaita päätöksiä, joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kes-

tävälle pohjalle. (…) Moni asia tehdään jatkossa pienemmällä rahalla kuin aiemmin. So-

peutuminen vaatii luovuutta, uudistamisen halua ja tinkimätöntä työtä yhteisten tavoittei-

den eteen.”  

 

Sipilän sitaatista on aistittavissa sellainen vaihtoehdottomuuden politiikka, joka ulottuu 

korkeimmalta taholta tavallisiin kansalaisiin asti. On tehtävä ”kivuliaitakin” päätöksiä, 

kunhan talouden näkymiä ja kilpailukykyä saadaan vahvistettua. Tiukka talouskuri, leik-

kaukset, säästöt ja nopeat uudistukset terveydenhuollossa, työmarkkinoilla sekä koulu-

tuksessa ovat tämän päivän talousongelmien ratkaisemiseksi tehtyjä tyypillisiä toimenpi-

teitä. Samaan aikaan korostetaan uutta innovaatiopolitiikkaa ja panostetaan tiettyihin kär-

kihankkeisiin. Vähemmillä resursseilla täytyy kuitenkin yrittää pärjätä yhtä hyvin kuin 

aikaisemminkin. Aihe on siis ajankohtainen, sillä Sipilän hallituksen tekemät uudet kou-

lutuspoliittiset päätökset ovat vaikuttaneet koulutuksen eri sektoreihin, ja aivan erityisesti 

päätökset ovat koskettaneet korkeakoulutusta. Aion siis tutkia pro gradu -työssäni talous-

kriisien korkeakoulupolitiikkaa. Olen kiinnostunut siitä, millaista koulutuspolitiikkaa teh-

dään ja millaisena korkeakoulutus ylipäätänsä nähdään silloin, kun maan voidaan sanoa 

olevan laman tai talouskriisien koettelemana. 
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Rahoituksen ja resurssien pienentyminen sekä korkeakoulutuksen roolin muuttuminen 

kohti entistä yritysmäisempää palvelulaitosta ovat esimerkkejä Sipilän hallituskauden uu-

distuksista. Muutosten taustalla vallitsevat taloudelliset syyt ja kilpailukyvyn vahvistami-

seen perustuvat argumentit. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (2015) avoimessa 

kirjeessä korkeakoulujen johdolle on havaittavissa vaatimus uudistuksiin, jotka perustel-

laan juuri kilpailukyvyn tärkeydellä.  

  

”Hieman liian uinuva tyytyväisyys näkyy nyt, kun globaali kilpailu on kiristynyt. (…) 

Julkisen talouden säästöt tuntuvat myös koulutuksessa ja tutkimuksessa. Leikkaukset pa-

kottavat meidät miettimään, miten käytämme 3,2 miljardia euroa julkista rahaa korkea-

koulutukseen ja tutkimukseen nykyistä järkevämmin. Tarvitaan laatua, tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta parantavia uudistuksia. Toinen vaihtoehto on näivettymisen tie.” 

  

Sitaatista käy ilmi, että vaatimuksiin mukautumisen epäonnistuminen tarkoittaa suoma-

laisen korkeakoululaitoksen ja tutkimuksen surkastumista. Huono taloudellinen tilanne ja 

kiristyvä globaali kilpailu ovat voitettavissa vaikuttavuutta parantavilla uudistuksilla. Ta-

louskriisi on omalla tavallaan oikeuttanut tai mahdollistanut tehtyjä päätöksiä vaihtoeh-

dottomuuden varjolla. Esimerkiksi Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö (2017) 

määrittelee tulevaisuuden kehityslinjauksia, joissa painottuvat digitalisaatio, teknologia-

osaaminen sekä kilpailukyky. Korkeakoulujen rahoitusta ei kuitenkaan luvattu korottaa 

ja yliopistojen perusrahoitusta sekä Business Finlandin (ent. Tekes) tutkimus- ja kehitys-

rahoitusta on leikattu. Rahoitus on supistunut vuoden 2011 jälkeen ja perusrahoitus on 

vuoden 2002 tasolla. Yliopistot kilpailevat nyt keskenään ja neuvottelevat Opetus- ja kult-

tuuriministeriön kanssa kärkihanke-, profilaatio- ja strategiarahoituksesta. Strategista ra-

hoitusta, jolla Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ohjaa yliopistoja tavoitteidensa mu-

kaisesti, on kuitenkin kasvatettu Elinkeinoelämän keskusliiton suosittelemana. Hallitus 

on panostanut kärkihankerahoituksen kautta lähinnä elinkeinoelämää palveleviin kohtei-

siin. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 173–174.) Rahoituksen yleisesti supistuessa inves-

toidaan kuitenkin rahallisesti niihin alueisiin, joiden mielletään kasvattavan taloutta ja 

pitävän Suomen kilpailukykyisenä. 

 

Talouskriisit ovat ennenkin vaikuttaneet koulutusta koskeviin päätöksiin. Päätin siis läh-

teä tutkimaan korkeakoulupolitiikkaa myös muiden kuin nykyisen hallituksen ajalta. Lii-

tän tarkasteluun pääministeri Esko Ahon hallituksen 1990-luvun lama-ajalta. Lisäksi otan 
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mukaan myös 2008-2009 kestäneen finanssikriisin ja sitä seurannut euroalueen velkakrii-

sin, jonka on katsottu alkaneen 2010. Näihin aikoihin sijoittuvat Matti Vanhasen toinen 

hallitus sekä Jyrki Kataisen hallitus. Loppua talousongelmille ei näytä olevan, ja kriisi on 

jyllännyt Suomessa vielä Sipilän hallituskaudellakin. 

 

Tutkimuksen kohteen rajaus talouskriisivuosille 1991-1994 sekä 2008-2018 on miele-

kästä myös siitä syystä, että aikakausia yhdistää talouden lisäksi toinenkin elementti. Uus-

liberalistinen ideologia talous- ja koulutuspolitiikassa tuli 1990-luvun alussa osaksi suo-

malaisen yhteiskunnan periaatteita. Silloin tapahtui myös koulutuspoliittinen käänne, 

joka edustaa radikaalia muutosta siihen, miten koulutuksen kaltaiseen hyvinvointivaltion 

palveluun on alettu suhtautumaan. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana talouden kas-

vaessa aineellisia hyvinvointiresursseja jaettiin tasaisesti väestön kesken monissa valti-

ossa. Hyvinvointipalvelut kehittyivät verotuloilla varsinkin koulujen sekä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon puolella. 1970- ja 1980-luvuilla monet hallitukset alkoivatkin toteutta-

maan palveluiden säästöjä sekä markkinoita vahvistavaa politiikkaa. (Kalalahti, Silven-

noinen & Varjo 2016, 13.) 1980-luvulla alkanut uusliberalistisen ideologia sekä uusi jul-

kisjohtaminen (New Public Management) tulivat myös osaksi suomalaista politiikkaa ja 

päätöksentekoa. Tällä on ollut myös vaikutus suomalaisen koulutuspolitiikan sisältöön, 

vaikka se on muotoutunut myös sen aikaisen vaihtoehdottomuuden ja konsensuksen 

myötä. Koululaitoksen on täytynyt muuttua muuttuvan maailman kanssa. (Kivirauma, 

Rinne & Simola 2001; Varjo 2007, 77.)  

 

Tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että uusliberalistinen koulutuspolitiikka hyötyy ta-

louskriiseistä, sillä sen ehdot ja tavoitteet saavat hedelmällisen maaperän huonoista talou-

dellisista tilanteista. Pääosassa on siis uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan ja talous-

kriisien suhde. Kriisit tarjoavat eri aikojen korkeakoulupolitiikalle samankaltaisen kon-

tekstin sekä tietyt raamit toimintaan ja koulutuspoliittiseen päätöksentekoon. Kriisien 

kautta voidaan perustella ratkaisuja, ja jotkut niistä sopivat muodoltaan uusliberalistisen 

koulutuspolitiikan tavoitteisiin. Tarkoituksena on siis esitellä talouskriisien ajan korkea-

koulupolitiikan päätöksiä sekä saada niistä aikaiseksi perspektiiviä nykytilanteeseen ver-

tailemalla aikaisempien hallitusten tekemiä toimenpiteitä keskenään. Mielenkiintoiseksi 

aiheen tekee nimenomaan eri aikojen korkeakoulupolitiikan keskinäinen vertailu saman-

kaltaisessa kontekstissa.  
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2 Suomalainen korkeakoulujärjestelmä 
 

Tässä luvussa esittelen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän historiaa. Korkeakoulujär-

jestelmän taustojen sekä sille määriteltyjen tarkoitusten tunteminen on oleellista, kun ha-

lutaan tarkastella sitä suhteessa poliittisiin päätöksentekoihin eri aikakausina. Lopuksi 

esittelen korkeakouluja kohdanneen muutoksen 1990-luvun koulutuspoliittisen käänteen 

myötä. Kappaleissa keskitytään erityisesti niihin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet kor-

keakoulujen rakenteisiin ja rahoitukseen sekä korkeakoulujen yhteiskunnalliseen rooliin.  

 

”Korkeakoulutus” tuli 1990-luvulla pysyväksi termiksi puhuttaessa niin ammattikorkea-

kouluista kuin yliopistoistakin. Sitä ennen korkeakoulutus ja yliopisto ovat tarkoittaneet 

samaa asiaa. 1950- ja 1960-luvuilla suomalainen korkeakoulutus muuttui niin määrälli-

sesti laajentuessaan kuin rakenteellisestikin. Nämä muutokset näkyivät valtion ja korkea-

koulutuksen suhteessa sekä siirtymänä jatkuvaan muutoksen tilaan. (Nevala & Rinne 

2012, 203.) Kun yliopistokoulutus ei enää pystynyt laajentumaan, oli ammattikorkeakou-

lujen kehittäminen ratkaisuna korkea-asteisen ammatillisen koulutuksen kehittämiselle 

(Lampinen 1995, 12).  

 

2.1 Yliopiston laajenemisen vuodet 

 

Suomalainen korkeakoulutus laajeni 1960-luvulla merkittävästi muuttuneen yhteiskun-

nallisen tilanteen vuoksi. Rinnakkaiskoulujärjestelmä sai väistyä yhtenäiskoulu-uudistuk-

sen tieltä, kun suuret ikäluokat raivasivat tiensä koulujärjestelmän läpi lisäten myös luki-

ossa käyvien määrää vauhdilla. Työmarkkinoilla oli tilaa entistä paremmin koulutetuille, 

ja suuri osa halusikin nostaa koulutustasoaan korkeammalle kuin aikaisemmin. Kun jo 

puolet ikäluokasta kävi lukiolaitoksen läpi, muuttui paine yliopistolaitoksella ylioppilas-

sumaksi. (Nevala & Rinne 2012, 205.)  

 

Kivinen, Ketonen ja Rinne (1993) ovat todenneet yliopistojen eläneen 1960-luvulle 

saakka akateemis-traditionalistista aikaa, jolloin se nähtiin ylintä tieteellistä asiantunti-

juutta symboloivana ja eliittiä kouluttavana laitoksena (Herranen 2001, 351). Nevala ja 

Rinne (2012) puolestaan toteavat, että Suomesta voidaan puhua 1960-luvulta lähtien kre-
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dentialistisena koulutusyhteiskuntana. Koulutus oli tärkeä osa hyvinvointivaltion raken-

tamista, ja ylimmällä tasolla siirryttiin kohti massakorkeakoulua eliittiyliopiston sijaan. 

(Nevala & Rinne 2012, 205.)  

 

1960-luvulla siirryttiin moderniin korkeakoulupolitiikan kauteen. Sen tunnusmerkkinä 

voidaan pitää esimerkiksi korkeakoululaitoksen ensimmäisen kehittämislain säätämistä, 

jossa määriteltiin puitteet ylimmän opetuksen laajentamiselle 1980-luvun alkuun. Lain 

myötä turvattiin myös voimavarat, joita tarvittiin korkeakoululaitoksen laajentumiseen, 

sillä se mahdollisti muun muassa perusrahoituksen kasvun. Korkeakoululaitos sai siis eri-

tyisaseman korkeakoulujärjestelmässä, sillä vain sen resurssien lisääminen pohjautui la-

kiin. (Nevala & Rinne 2012, 205–206.) Korkeakoulutuksen uudistaminen oli osa moder-

nin koulutusvaltion rakentamista aikana, jolloin koulutussuunnittelua ei sinänsä vielä ol-

lutkaan ja koulutuspolitiikka oli lähinnä tiettyjen koulutusuudistusten valmistelua ja kes-

kustelua päätöksenteosta. (Nevala & Rinne 2012, 209.) Yliopiston ja tavallisen kansan 

välinen suhde siis läheni, kun ylipisto alkoi kouluttamaan entistä enemmän ihmisiä. Yh-

teiskunnallista hyötyä jaettiin nyt tasaisemmin kuin eliittiylipiston aikakautena. 

 

1970-luvulla on havaittavissa kolme muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun elin-

keinorakenne muuttui ja suuret ikäluokat liikehtivät maalta kaupunkeihin, seurauksena 

oli ihmisten elintapojen muutos eli yhteiskunnan modernisoituminen. Myös hyvinvointi-

valtion rakentaminen oli huipussaan esimerkiksi tulonsiirtojen lisääntyessä sosiaalipoli-

tiikan myötä.  Yhteiskunta myös politisoitui huomattavasti, ja politiikka oli normaali osa 

arkipäivää kaikkialla. (Nevala & Rinne 2012, 210.)  

 

1970-luvulla korkeakoulutuksen laajentumista kuvaa esimerkiksi korkeakoululaitoksen 

hankkeet alueellisen hajauttamisen suhteen. Myös yksityiset korkeakoulut valtiollistettiin 

ja siirrettiin opetusministeriön alaisuuteen, jolloin sen poliittinen vaikutusvalta kasvoi.  

Ministeriön rooli vahvistui ja se tuli tärkeämmäksi osaksi ylimmän opetuksen järjestel-

mää. Lukioista valmistuneiden ylioppilassumaa purettiin lisäämällä ylioppilaspohjaisten 

aloituspaikkojen määrää korkeakoululaitoksissa. (Nevala & Rinne 2012, 211–212.) 1970-

luvun tutkintouudistuksen myötä korkeakoulujen täytyi kouluttaa tutkijoita, pitää yllä 

kansallista sivistystä ja antaa korkeinta ammattiopetusta. Vuoden 1974 vahvistetuissa tut-
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kinnonuudistuksen tavoitteissa tuli esille uusia teemoja kuten monitieteisyys sekä ammat-

tisuuntautuneisuus. Tämä erosi vanhasta sivistysyliopiston käsitteestä, sillä nyt sen perin-

teiden rinnalle oli tullut ammatillisuus sekä taloudellinen hyöty. (Herranen 2001, 352.) 

 

Korkeakoulutuksen laajentuminen merkitsi opiskelijavirtojen ja -kunnan rakenteen muu-

tosta. Korkeakoulut laajenivat sisäisesti muun muassa luokanopettajakoulutuksen perus-

tamisen vuoksi. Sen seurauksena korkeakoulukaupungeiksi muodostui esimerkiksi Sa-

vonlinna, Kajaani, Rauma ja Hämeenlinna. Nämä sivutoimipaikat muuttivat perinteisiä 

tiedekuntarajoja ja tiedeyliopistokäsityksiä. Helsingin yliopiston merkitys väheni, kun 

oman ”lähikorkeakoulun” merkitys kasvoi. Toinen sisäisen laajenemisen muoto oli uu-

sien alojen ja oppiaineiden lisääntyminen. (Nevala & Rinne 2012, 212–213.) 

 

1980-luvulla valtiovallan suhde korkeakoulujärjestelmään muuttui. Se oli ennen pohjau-

tunut sanattomalle sopimukselle siitä, että korkeakoululaitos tarjosi koulutuksen kaikille 

siihen päteville ja valtiovalta tarjoaisi tähän rahoituksen. Valtiovalta ja yliopistot siirtyi-

vät ”ehdollisten sopimusten” järjestelmään, ja korkeakoulujen autonomia olikin nyt neu-

voteltavissa olevaa sekä vaihtelevaa. Valtiovalta asetti normit, jonka mukaan autonomia 

toteutui. Korkeakoulututkija Guy Neaven mukaan valtion ja korkeakoulujen muuttunut 

suhde liittyi Arvioivan Valtion nousuun. Siinä pyrkimyksenä on tuoda kilpailun etiikka 

osaksi korkeakouluja. (Nevala & Rinne 2012, 214–215.) Uusi kehittämislaki siirsi kor-

keakoulut tehokkuuden, suunnitelmallisuuden ja tuloksellisuuden aikaan. Tämä tuloksel-

lisuusdoktriini määritteli niiden aseman palvelulaitoksiksi. Niiden tehtävänä oli ottaa yh-

teiskunnan tarpeet huomioon ja tuottaa tarkoituksenmukaisia palveluita. (Herranen 2001, 

352.) 

 

Valtio piti 1970- ja 1980-luvuilla korkeakoululaitosta tiukassa, yksityiskohtiin ulottu-

vassa kontrollissa, vaikka laitos muuttikin muotoaan 1960-lukuun verrattuna. Korkea-

koululaitoksen laajentaminen ja uudet alat vastasivat hyvinvointivaltion aseman vahvis-

tamista ja politiikan linjauksia. Vasta 1980-luvulla muutokset alkoivat tuntumaan, jolloin 

reaktio niihin oli vielä maltillinen. 1990-luvulla tahti muuttui muutosten osalta niin, että 

se yllätti koko suomalaisen korkeakoulutuskentän sekä poliittiset päättäjät. (Nevala & 

Rinne 2012, 214.)   
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Länsi-Euroopassa korkeakoulutuksen rakenneuudistukset sijoittuvat 1980-luvulle, mutta 

Suomessa ne nähtiin hieman myöhemmin. Uudistuksiin kuuluivat esimerkiksi budjetti-

leikkaukset sekä opintoaikojen lyhentäminen, jota perusteltiin tehokkuuden lisäämisellä. 

Samalla siirryttiin liikkeenjohdon periaatteisiin, joka paljasti ulkoisten intressiryhmien 

vaikutuksen korkeakouluihin. Korkeakoulutuksen osaksi tuli nopeasti manageriaalisia 

käytäntöjä esimerkiksi uusien tavoitteiden ja seurantamenetelmien muodossa. Korkea-

koulujen ja valtion väliseen suhteeseen oli nyt muodostunut uusia neuvottelumekanis-

meja, joihin liitettiin rahoitusjärjestelmiä tulosvastuineen. Tyypillistä oli myös uusien ar-

viointijärjestelmien luominen, jolloin korkeakoulujen tulosvastuu ja jälkikäteisarviointi 

muodostui osaksi uutta toimintakulttuuria. (Nevala & Rinne 2012, 215.)   

 

Yliopistot ovat olleet osana yhteiskunnallista muutosta sodanjälkeisistä vuosista. Korkea-

koulutuksen laajeneminen oli tapahtunut pakolla suurten opiskelijamäärien ja uusien kou-

lutustarpeiden kasvaessa. Korkeakoulut kehittyivät vastaamaan yhteiskunnallisin tarpei-

siin laajenemalla alueellisesti kuin myös luomalla uusia oppialoja. Suhde valtioon muut-

tui myös jatkuvasti, ja 1990-luvulle tultaessa oli korkeakoululaitos määritelty uuden-

lasiseksi laitokseksi, joka joutui neuvottelemaan autonomiastaan sekä lisäämään yritys-

mäisiä piirteitä toimintaansa tuloksellisuuden muodossa. 

 

2.2 Ammattikorkeakoulujen perustaminen 

 

Ammattikorkeakoulujen syntyyn vaikutti sodan jälkeinen aika ja kouluun kohdistunut 

paine, jota purettiin yliopistotyyppisiä korkeakoululaitosta laajentamalla. Suomessa kor-

keakouluja olivat ennen vain yliopistolliset korkeakoulut. Muut korkean asteen koulutuk-

set olivat olleet keskiasteen yhteydessä ja luokiteltu keskiasteen oppilaitoksiksi. Yliopis-

tosta poiketen ammattioppilaitokset eivät pystyneet itsenäisesti vaikuttamaan kehittämi-

seen liittyvissä asioissa, vaan ne olivat sidottuna keskusvirastoon. Korkeakoulutuslaitok-

sen laajeneminen tuli tiensä päähän 1980-luvulla ja oli valittava kolmesta vaihtoehdosta: 

lyhytkestoisten tutkintojen liittäminen osaksi yliopistoja, tutkinnonanto-oikeudet keskias-

teen oppilaitoksille tai ammattikorkeakoulujärjestelmän perustaminen. Ammattikorkea-

koulut valittiin, sillä opistojen uskottiin kehittyvän oppilaitoksina korkeatasoisemmiksi. 

(Lampinen 1995, 11–12.)  
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Ammattikorkeakoulujärjestelmästä oli käyty jo 1960- ja 1970-luvuilla keskustelua esi-

merkiksi insinöörikorkeakoulun perustamisen muodossa. Annetut esitykset eivät kuiten-

kaan toteutuneet, mutta keskustelu sai uutta tuulta alleen vuonna 1989 opetusministeriön 

julkistaessa visionsa korkeakoulujärjestelmän tulevaisuudesta. Ammattikorkeakoulut pe-

rustettaisiin ammatillisen opistoasteen oppilaitoksista. Niiden tulisi tuottaa 2-4 vuoden 

kestäviä tutkintoja, jotka antaisivat mahdollisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa sekä 

kehittäisivät yliopistokoulutukselle vaihtoehtoisia toimintatapoja. (Jalava, Kettunen, Si-

mola & Varjo 2012, 56.) 

 

Suomessa opistoja ei pidetty akateemisina oppilaitoksina, mutta ne merkitsivät toista kor-

keakoulutuksen perinnettä. Ne olivat vahvasti kiinnittyneet käytäntöön sekä laadukkaa-

seen ammatilliseen osaamiseen. Pedagoginen lähestymistapa oli monipuolisempi kuin 

yliopistoissa. Suunnitelmallinen kehitystoiminta oli avainasemassa opistojen kohottami-

sessa yliopistojen rinnalle, ja se perustui yliopistojen piirteiden liittämiseen osaksi opis-

tojen käytännönläheistä ja työelämäsuuntautunutta perinnettä. Näitä olivat esimerkiksi 

tieteellisten metodien opiskelu ja laajempi valinnaisuus. Vuonna 1991 säädetty kokeilu-

laki antoi ammattikorkeakoulujen kehittää omaa toimintaansa suhteellisen vapaasti. 

(Lampinen 1995, 13.) Laki selvästi erosi vanhasta mallista, jossa opistoilla ei ollut juuri-

kaan vapauksia oman toimintansa suunnittelun suhteen.  

 

Vapauksia ei kuitenkaan jaettu runsain mitoin. Ammattikorkeakoulujen perustamisen 

taustalla oli valtion oppilaitosten kunnallistaminen, jossa pyrittiin karsimaan valtion me-

noja koulutukseen liittyen. Hallinnollisesti ammattikorkeakoulut tulivat kunnan ja kun-

tayhtiöiden alaisiksi, jolloin rahoitus kohdistettiin ylläpitäjille oppilaitosten sijaan. Am-

mattikorkeakoulujen tavoitteet ovat kuitenkin painottaneet erilaisuutta, nopeaa reaktioky-

kyä sekä laatua. Ne myös tarvitsevat itsenäisyyttä menestyäkseen. Kuntien on puolestaan 

turvattava kuntalaisilleen hyvinvointipalveluja lain mukaisesti. Esimerkiksi suurissa kau-

pungeissa ammattikorkeakouluille ei aina haluttu turvata sen tarvitsemaa toiminnanva-

pautta. (Nevala & Rinne 2012, 218.) Kunnat eivät lain puitteissa toimiessaan aina pysty-

neet takaamaan niitä vapauksia, mitä koulut olisivat tarvinneet. Ammattikorkeakoulujen 

lähtökohdat olivat siis sidoksissa kunnallistamiseen, uudenlaiseen rahoitusmalliin sekä 

autonomian ja lainsäädännön ristiriitoihin. 
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Kokeilulain hyväksymisen myötä kokeiluluvat myönnettiin 19 väliaikaiselle ammattikor-

keakoululle, ja se tapahtui opetusministeriön ohjeiden mukaisesti sekä perustavanlaatui-

sen seurantajärjestelmän alaisena. Hallituksen esitys laiksi vuonna 1994 sisälsi vaatimuk-

sen tutkintojen kansainvälisyydestä ja vertailusta. Hallituksen esitys oli ennakointia EU:n 

jäsenyydestä sekä eurooppalaisen korkeakoulutuksen viitekehystä. Koulutuksen kansain-

välistä rinnastettavuutta pidettiin hallituksen esityksessä heikkona. (Jalava ym. 2012, 56). 

  

Yliopistot olivat laajentuneet uusiin kaupunkeihin ja koulutusohjelmia oli hajautettu alu-

eellisesti, kuten luokanopettajakoulutus. Myös ammattikorkeakouluja haluttiin laajentaa 

eripaikkoihin. Tämä näkyi esimerkiksi Esko Ahon hallituksen ohjelmassa ja sen alueelli-

sissa painotuksissa. Painotusten avulla voitiin vahvistaa alueellista kattavuutta, ja alueet 

kilpailivatkin siitä, mikä kaupunki saisi ammattikorkeakoulun ja siihen liittyvän statuksen 

sekä infrastruktuurin. (Jalava ym. 2012, 57.)   

 

Lipposen ensimmäinen hallitus päätti ammattikorkeakoulujen vakinaistamisesta vuonna 

1995, ja sitä seurasivat toinen ja kolmas vahvistamiskierros vuosina 1996-1997. Laki 

määritteli oppilaitosten vakinaistamisen kriteerit, joita olivat muun muassa koulutus- ja 

työvoimatarve, opetuksen ja opettajien laatu sekä kansainväliset yhteydet. Varsinkin laa-

dunarviointi on lainsäädännön keskiössä. Opetusministeriöön suunniteltiin lisättävän kor-

keakoulujen arviointineuvosto, jonka tehtävänä olisi ammattikorkeakoulujen arviointi, 

laadun kehitys sekä organisointi. Laadunarviointi oli vaikuttamassa kehitykseen alusta 

alkaen, sillä uusi järjestelmä oli vasta vakiintumassa. (Jalava ym. 2012, 57.) 

 

Ammattikorkeakoulujen historia on lyhyempi kuin ylipistojen, ja niiden perustaminen on 

sattunut sellaiseen ajankohtaan, jossa on alettu asettamaan korkeakouluille uudenlaisia 

vaatimuksia. Ammattikorkeakoulut olleet väylä uusien tarpeiden ja vaatimusten toteutta-

miseen, mutta myös laajenemisilmiön myötä pakosti syntyneitä korkeakoululaitoksen jat-

keita. Nevalan ja Rinteen (2010, 217) mukaan ammattikorkeakoulujen perustamiseen liit-

tyy talouspoliittinen strategia, jonka avulla Suomesta haluttiin muokata uusteollinen ja 

johtava tietotalous. Koulujen perustana on ollut niin sulautua kuin erottautuakin yliopis-

tojen perinteestä sekä vastata joillakin tavoin muuttuvaan maailmaan. Tieteellisten meto-

dien hallinta on vienyt ammattikorkeakouluja lähemmäs yliopistoja, mutta ne ovat erot-
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tautuneet niistä esimerkiksi käytännönläheisillä työtavoillaan ja työelämäsidonnaisuu-

della. Ammattikorkeakoulut ovat myös vastanneet työvoima- ja koulutustarpeeseen kuten 

yliopistotkin suurten ikäluokkien myötä. 

 

2.3 Koulutuspoliittinen käänne  

 

Korkeakoulupolitiikka eteni kohti globaalia, uusliberalistista muotoa jo 1980-luvulla. 

1990-luvulla toimeenpantiin uutta politiikkaa käytäntöön esimerkiksi vuosittain julkais-

tuilla dokumenteilla ja säädöksillä, jotka veivät yliopistolaitosta hyvinvointivaltiomallista 

kohti ”yritysyliopistomallia”. (Kivinen, Rinne & Ketonen 1993; Jauhiainen, Lehto & 

Rinne 2011, 188.) Korkeakoulupolitiikka muuttui uudenlaiseksi 1990-luvun alussa laman 

ja yhteiskuntapolitiikan linjausten myötä. Termi rakenteellinen kehittäminen kuvasi yli-

opistolaitoksen saneerausohjelmaa, jossa tavoitteena olivat suuremmat tieteelliset yksi-

köt, päällekkäisyyksien vähentäminen ja turhien toimintojen karsiminen. Esimerkiksi 

korkeakouluneuvosto ehdotti supistuksia kasvatustieteellisen alan koulutukseen sekä lää-

ketieteellisen yksiköiden lakkauttamista. Kaikki ehdotukset eivät menneet läpi, mutta osa 

näistä rakenteellisen kehittämisen periaatteista liitettiin vuoden 1993 valtioneuvoston 

korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelman tarkisteeseen. 1960-luvun opetuksen itse-

näisyyden ja lisääntyvien resurssien aikakausi oli tullut päätökseensä tässä uuden yliopis-

topolitiikan tiivistelmässä. (Nevala & Rinne 2012, 220.)  

 

Uudenlaiset yhteiskunta- ja talouspolitiikan tilanteet ajoivat yliopistolaitoksen sopeutu-

maan vaatimuksiin. Laitoksen oli myös vahvistettava kansainvälistä kilpailukykyään. 

Uudessa tilanteessa valtiovarainministeriön mahti kasvoi opetusministeriöön nähden, ja 

sen asettama budjettikehys asetti suuntaa yliopistopolitiikalle. Tehokkuutta vaadittiin 

myös opetuksessa ja tutkimuksessa esimerkiksi tutkijakoulutuksen tehostamisen muo-

dossa. Tavoitteena oli jatkokoulutuksen laadun parantaminen sekä väittelevien iän alen-

taminen suoritusajan lyhetessä. Tavoitteet koskivat enemminkin kansainvälistymistä ja 

tehostamista, kuin tohtorimäärän kasvattamista. (Nevala & Rinne 2012, 220.) 

 

Merkittävää korkeakoulupolitiikassa olivat korkeakoulujen ja opetusministeriön välillä 

tehdyt tulossopimukset. Tulosohjaus vaikutti yliopistojen toimintaan, johtamiseen sekä 

henkilöstöhallintoon, ja yliopistoja ohjattiin saavutettujen tulosten mukaisesti. Tulosneu-

votteluja käytiin joka kolmas vuosi, ja niissä käytiin läpi muun muassa talousarviot ja 
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tavoitteet. Tulosohjaus siirsi keskushallinnolta päätösvallan yliopistoille ja yliopisto sai 

kohdentaa itse rahoituksensa, jolloin yliopistot saivat lisää päätösvaltaa esimerkiksi kou-

lutusohjelmien muokkaamiseen. Kaikkea toimintaa määrittivät kuitenkin tehostaminen, 

tuloksellisuus ja raportointipakko muun muassa opetusministeriön arviointihankkeiden 

muodossa. (Nevala & Rinne 2012, 221.) Näennäinen, uudenlainen autonomia ei siis tar-

koittanut täysin vapaata toimivaltaa, vaan vapauksia käytettiin valvonnan alaisena.  

 

Laman vuosina 1990-luvun alkupuolella arviointi korostui entisestään valtioneuvoston 

päätöksellä ja uusia säästöjä pyrittiin saamaan rakenteellisten uudistuksen kautta. Uudis-

tetun yliopistolain myötä vuonna 1997 yliopistot saivat arviointivelvoitteen, jonka mu-

kaan koulutusta ja tutkimusta on arvioitava ja tulokset julkaistava. Vuosituhannen lopulla 

Suomi allekirjoitti Bolognan julistuksen, jossa eurooppalaiset korkeakoulut sopivat yhte-

näisestä korkeakoulualueesta ja tutkintorakenteista samalla pyrkien kilpailukyvyn vah-

vistamiseen. Sen myötä Suomi siirtyi kohti globaalia korkeakoulupolitiikkaa. Vuonna 

2004 uusi yliopistolaki määritteli jälleen uuden tehtävän, jossa painotettiin yliopistojen 

palveluvaatimuksia ja vaikuttavuutta yhteiskunnalle. (Jauhiainen, Lehto & Rinne 2011, 

188–190.) 

 

Valtion ja yliopiston suhde puolestaan muuttui erityisesti vuosina 1998 ja 1999, jolloin 

näiden vuosien yliopistolait jättivät valtion ohjaavaan ja valvovaan rooliin tehden yliopis-

toista itsenäisempiä. Lain mukaan taloudellinen vastuu kuului yliopistoille, vaikka valtio 

vielä huolehtisi perusrahoituksesta. Linjaukset olivat liikehdintää kohti valtion vastuun 

vähentämistä korkeakoululaitoksesta. Tilaa jätettiin näin myös mahdollisille koulutus-

markkinoille. (Nevala & Rinne 2012, 225.) 

 

Seuraavina vuosina yliopistopolitiikan uudistuksia sateli lähes joka vuosi. Vuonna 2005 

kaikissa yliopistoissa siirryttiin kolmivaiheiseen tutkintojärjestelmään, ja tutkintojen suo-

ritusaikoja lyhennettiin ensimmäisen kerran laissa Suomen historiassa. Opetusministeriö 

esitti myös yliopistoverkon päällekkäisyyksien purkamista ja suurempia yksiköitä. Seu-

raavana vuonna otettiin käyttöön uusi valtion palkkausjärjestelmä, jossa palkat pohjau-

tuivat tehtävien vaatimustasoon ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen, jotka määriteltiin 

arviointikeskusteluissa. Vuonna 2007 kärkihankkeet nostivat päätään huippuyksikköpo-

litiikan myötä, ja esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta, Taideteollisesta korkea-

koulusta sekä Teknillisestä korkeakoulusta esitettiin muodostettavan innovaatioyliopisto. 
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Nämä uudet linjaukset näkyivät vuoden 2008 hallituksen esityksessä ja uusi yliopistolaki 

astui voimaan 2010 toteuttaen uudet kärkihankkeet. (Jauhiainen, Lehto & Rinne 2011, 

190–191.)  

 

Uusi yliopistolaki säädettiin vuoden 2009 aikana, ja se sisälsi suuria ja ennennäkemättö-

miä muutoksia. Yliopistoista tuli julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiön ohjaamia yliopis-

toja, jolloin ne eivät olleet osa valtion taloushallintoa. Ne olivat nyt itsenäisiä oikeushen-

kilöitä, jotka saivat oikeuksia, omistaa omaisuutta ja tehdä liiketoimintaa. Muutos oli 

suuri, sillä yliopistot saivat lisää taloudellisia vapauksia samalla kun ne erotettiin valtion 

budjetista. Yliopistot olivat nyt yhtiöitetty, joten ne pystyvät myös menemään konkurs-

siin. (Välimaa 2011, 57.)  

 

Yliopisto muodostui yritysmäisemmäksi ja managerialistisemmaksi uuden yliopistolain 

myötä. Sen myötä niiden asema muuttui julkisoikeudellisiksi laitoksiksi valtion virasto-

jen sijaan ja niiden suurempi taloudellinen vastuu ja autonomia kasvoi. (Jauhiainen, Lehto 

& Rinne 2011, 192.) Yliopistojen johto koostui uuden lain mukaan hallituksesta, rehto-

rista sekä yliopistokollegiosta, jolle nämä kaksi edeltä mainittua ovat vastuussa. Hallituk-

sessa tuli olla vähintään 40 prosenttia ulkopuolisia jäseniä, mutta tämä ei sinänsä ollut 

uutta, sillä 1990-luvulta lähtien hallituksissa on ollut ulkopuolisia jäseniä. Rehtorien 

asema muuttui ja heistä tuli hallituksen, ei akateemisen yhteisön, valitsemia toimitusjoh-

tajia. Myös henkilökunnan asema valtion virkamiehinä muuttui työsuhteeksi ja yliopisto-

jen tuli neuvotella työsopimuksia työnantajan näkökulmasta. Henkilökunta oli ollut vir-

kamiesasemassa 1600-luvulta lähtien, joten muutos oli huomattava. (Välimaa 2011, 57–

58.)  

 

Managerialistista eli yritysmaailman konventioista ammentavaa johtamismallia pidetään 

uhkana yliopistomaailmassa. Siinä valta päätöksenteosta siirtyy enemmän hallintojohta-

jien ja muiden virkamiesten haltuun esimerkiksi professorikuntaan sijaan. Managerialis-

min on todettu lisäävän kontrollia ja vähentävän vapauksia. Laitosjohtajien ja dekaanien 

mieltäminen vain toimitusjohtajiksi voi johtaa kulttuuriin, jossa akateeminen vapaus 

muuttuu vähäpätöiseksi. Perustuslakiin kirjatuista akateemisen vapauden periaatteista 

(esimerkiksi rehtorin valinta sisäisillä vaaleilla, akateemisten virkojen suojelu ja yliopis-

toväen enemmistö päätöksenteossa) on yliopistolakiuudistuksen jälkeen luovuttu. (Vant-
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taja 2010, 186–187.) Lamasta 2000-luvun ensimmäiseen vuosikymmeneen korkeakoulu-

politiikka oli täynnä nopeita uudistuksia niin henkilöstöpolitiikan kohdalla kuin arvioin-

nissakin. Muutokset näkyivät valtion ohjaavan ja valvovan otteen kasvamisena, vaikka 

autonomiaa korostettiinkin. Ohjauksen yksi tärkein väline eli rahoitus muuttui myös kou-

lutuspoliittisen käänteen myötä merkittävästi.  

 

Yliopistojen rahoitus oli kasvanut vielä 1980-luvulla voimakkaasti, ja valtio halusi anta-

miaan resursseja tehokkaaseen käyttöön.  Esimerkiksi koulutus- ja rakennetyöryhmä näki 

1990-luvun alussa, että yliopistojen toiminta voisi hahmottua kansainvälisen ja kansalli-

sen kilpailun kautta. Korvamerkittyjä resursseja täytyi vapauttaa yliopistojen itsensä 

suunnattavaksi. (Saarinen 2005; Seuri & Vartiainen 2018, 4.) Yliopistojen rahoituksessa 

ja ohjauksessa siirryttiin pois normiohjauksesta ja menolajibudjetoinnista 1980-luvun 

puolivälissä. Tilalle tulivat tulosohjaus ja toimintamenobudjetointi, joissa huomio kiin-

nittyi tuottavuuteen ja toiminnan arviointiin. Vuonna 1997 siirryttiin perusrahoituksen 

inkrementialistisesta mallista (neuvotellaan tarvittavista lisäyksistä edellisen vuoden pe-

rusteella) kohti laskennallista mallia, jossa rahoitus perustuikin resursseihin, suorituksiin 

tai vaikutuksiin. Tästä esimerkkeinä ovat tutkintotavoitteet tai ulkoinen rahoitus. (Seuri 

& Vartiainen 2018, 5.) 

 

1990-luvulta 2000-luvulle asti yliopistolaitokset kärsivät perusrahoituksen vähyydestä. 

vaikka opiskelijoiden ja tutkintojen määrä oli kasvussa. Perusrahoitus (valtion budjettira-

hoitus) väheni 1990-luvun lamavuosina jopa neljänneksen eikä koskaan palautunut en-

nalleen, vaikka sitä pikkuhiljaa nostettiinkin. Rahoitusvaje ja rakenteellinen kehittäminen 

sekä nousseet opiskelijamäärät muokkasivat 2000-luvun alun suomalaista yliopistoa. Si-

säisesti yliopistot olivat eriytyneempiä ja epäyhtenäisempiä. Esimerkiksi koviksi tieteiksi 

luokitelluilla tieteillä oli enemmän painoarvoa kuin humanistisilla. Muutoksissa mallia 

otettiin muiden länsimaiden korkeakouluohjelmista kuten OECD:n ylikansallisista ver-

tailuista. (Nevala & Rinne 2012, 221–222.) Sen aikainen tilanne ei juurikaan eronnut ny-

kyisestä korkeakoulupolitiikan rahoituksesta, jossa perusrahoitusta vähennettiin. Nyky-

hallitus ryhtyi myös tukemaan nimenomaan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista 

jokaisella koulutusasteella digitalisaation kehittämiseksi. (ks. mm. Tervasmäki & Tom-

peri, 2018).  

 



 

 14 

Yliopistot ja korkeakoulut siirtyivät ”yrityskorkeakouluun” tai ”palvelukorkeakouluun”.  

Korkeakoulutuksen yhteiskunnallinen asema on muuttunut aikaisemmasta, ja sen tehtävät 

hipovat tuotannon ja markkinoiden suuntaviivoja. (Nevala & Rinne 2012, 227.) Koulu-

tuspoliittisissa teksteissä ammattikorkeakoulujen työelämäkeskeisyyttä on painotettu ja 

tätä kautta myös niiden eroavaisuutta yliopistoista. Ammattikorkeakoulut ovat mielletty 

työelämän tarpeita palveleviksi laitoksiksi, joissa korostuvat joustavuus, tehokkuus ja ta-

voitteellisuus. Niiden on toimittava tuloksellisuuden eetoksen mukaisesti kuten palvelu-

yliopistoideaaliin kuuluu. (Herranen 2001, 356.) 

 

Ammattikorkeakoulu on alusta alkaen ollut lähempänä palvelukorkeakoulua, sillä se syn-

tyi (tai se kehitettiin) juuri siihen kontekstiin, jossa alettiin korostamaan korkeakoulutuk-

sen yritysmäisempää otetta. Yliopisto on puolestaan joutunut mukautumaan muutokseen 

siirtymällä pois 1960-lukulaisesta perinteestä, jossa se nähdään hyvinvointivaltioon ja sen 

palveluihin kuluvana osana. 1970-luvulla korkeakoulujen tehtävänä oli ylläpitää kansan 

sivistystä ja tutkijoiden koulutusta sekä antaa korkeinta mahdollista opetusta. Hautamäki 

ja Ståhle (2012, 17) toteavat, että yliopisto on mielletty perinteisesti instituutioksi, joka 

tekee tieteellistä tutkimusta ja perustaa siihen opetuksensa. Sivistysyliopiston tarkoitus 

on ollut valmistaa nuoria demokraattiseen kansalaisuuteen. Sen tehtävänä on myös kan-

salaistaitojen opettaminen, mutta talouskasvun ja kilpailukyvyn tavoittelussa ne usein 

unohtuvat, ja ainoastaan tekniikka ja luonnontieteet nähdään tulevaisuuden hyvinvoinnin 

ratkaisijana. (Hautamäki & Ståhle 2012, 20.)  

 

Tietyllä tavalla ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat sisällöllisistä eroistaan huolimatta 

lähentyneet toisiaan korkeakoulupolitiikan käänteen myötä. Ammattikorkeakoulut ovat 

olleet enemmän työelämän vaatimuksiin suuntautuneita, mutta samankaltaiset ilmiöt nä-

kyvät nyt myös yliopistoissa. Kilpailukyvyn kasvattaminen, tulosohjaus sekä uudet vaa-

timukset ja valvonta yhdistävät korkeakoululaitoksia. Yliopistoja kohdanneet muutokset 

voidaan nähdä ammattikorkeakouluja huomattavampina, sillä niiden koko perinne on jou-

tunut muovautumaan. Tämän tutkimuksen näkökulma on, että muutosten takana ovat ol-

leet erityisesti taloudelliset syyt. Talouskriisit ovat vaikuttaneet julkiseen talouteen ja sitä 

kautta rahoitukseen sekä resursseihin, jotka puolestaan vähentyessään luovat korkeakou-

luille uudenlaisia paineita muuttua ja pysyä kilpailukykyisinä toimintojen jatkuvuuden 

takaamiseksi. Haluttujen uudistusten tekeminen on myös helpompaa, kun taloudellinen 

tilanne valjastetaan taustalle ohjamaan toimintaa.  
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3 Lama ja globaalit talouskriisit 
 

Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu 1990-luvun lamaan sekä vuosien 2008-2018 

talouskriiseihin. Tässä kappaleessa esittelen kriisien syntymisen syyt sekä niiden vaiku-

tukset suomalaiseen talouteen ja yhteiskuntaan. Talouskriisit toimivat kontekstina ja raa-

meina, joissa korkeakoulupoliittisia päätöksiä tehdään. Ne ovat vaikuttaneet muun mu-

assa rahoitukseen ja rakenteellisten uudistusten läpivientiin. Ylipäätänsä taloudella on 

merkitystä koulutuksessa, sillä talous ja inhimillisen pääoman liikkuvuus vaikuttavat esi-

merkiksi yliopistolaitoksen ohjaukseen. Taloudellinen tuottavuus edellyttää ulkoisen ra-

hoituksen hankkimista julkisen rahoituksen supistuessa. (Välimaa 2011; Jauhiainen, Jau-

hiainen, Laiho, Lehto, Rinne & Simola 2012, 46.) 

 

1990-luvulle tultaessa koulutuksen kokiessa omia muutoksiaan, koko yhteiskunta kärvis-

teli laman vaikutuksen alaisena. 1990-luku oli monessa mielessä käänteentekevä kappale 

suomalaisen yhteiskunnan lähihistoriassa, sillä sen aikaiset tapahtumat muuttivat perin-

teistä hyvinvointivaltiota uudenlaiseen suuntaan. 2000-luvun globaalit talouskriisit muis-

tuttavat myös laman aiheuttaman kriisitietoisuuden jäänteistä, joiden avulla pystytään pe-

rustelemaan haluttuja uudistuksia muun muassa koulutuksen kentällä. Kun korkeakoulu-

järjestelmä koki edellä esitellyn koulutuspoliittisen käänteen ja sekä erilaisia 2000-luvun 

alun uudistuksia, ovat talousongelmat pyörineet yhteiskunnallisen elämän taustalla sa-

manaikaisesti.  

 

3.1 Lamavuodet 1991-1993 

 

Länsimaissa koettiin inflaatiotason aleneminen 1980-luvun sekä 1990-luvun alussa. Ta-

loudellinen kasvu hidastui ja työttömyys nousi esimerkiksi EU-maissa lähes kymmenen 

prosentin tasolle viidestä. Eurooppalaisella disinflaatiolla oli siis suuria yhteiskunnallisia 

ja taloudellisia kustannuksia. Inflaation hidastuminen tapahtui asteittain jo 1980-luvun 

puolella, kun taas Pohjoismaissa sopeutuminen oli hitaampaa ja tapahtui kertaheitolla 

1990-luvun alussa. (Kiander 2002, 52–53.) Inflaatiossa yleinen hintataso nousee pysy-

västi, jolloin rahan ostovoima heikkenee. Inflaatiosta kärsivät eniten säästäjät, sillä in-

flaatio alentaa rahan sekä velan arvoa. Esimerkiksi asuntoja kannatti ostaa velalla, sillä 

inflaatio pienensi velan todellista arvoa. Palkkojen noustessa myös asuntojen hinnat nou-

sivat. (Tikkanen & Vartia 2011, 92–93.) Monet suomalaiset eivät laman aikana kyenneet 
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hoitamaan asuntovelkojaan ja joutuivat myymään asuntonsa jopa alle asunnon hinnan ja 

myös alle velan määrän. Yrittäjillä oli myös asuntoja yritystensä vakuudeksi. Yritysten 

mennessä konkurssiin, monet perheet menettivät sen seurauksena kotinsa. Velkaiset ko-

titaloudet joutuivat sosiaaliturvan varaan eikä tilanteen parantamiseksi otettu käyttöön 

uusia toimenpiteitä. (Laakso 2000, 73.) 

 

Vuosina 1989-1991 Suomen talous oli ongelmien edessä. Suomen vientihinnat alenivat 

kansainvälisen taantuman myötä. Kotimaisen kustannustason noustessa vienti joutui kan-

nattavuus- ja kilpailukykyongelmiin. Idänkauppa pysähtyi lähes täysin Neuvostoliiton 

hajoamisen myötä, ja on pidetty merkittävänä tekijänä laman taustalla. Myös markka näh-

tiin epäluotettavana valuuttana. Korkeat korot ulkomaisessa velassa, kilpailukyvyn vä-

hentyminen ja idänkaupan kuihtuminen heikensivät taloutta. (Kiander 2001, 23–24.)  

 

Kun epävarmuus ja korkojen nousu heikensivät odotuksia 1980-luvun lopussa, seurauk-

sena oli pörssikurssien ja asuntojen hintojen romahdus, jota velalliset pankit eivät kestä-

neet. Säästämisen kasvu sekä kulutuksen ja investointien supistus käynnistyi Suomessa 

vuonna 1990. Raha- ja valuuttapolitiikassa tapahtui käänne, kun markka devalvoitiin 

vuonna 1991, ja se helpotti hieman markan yliarvostusta. Syykuussa 1992 markan pakon-

omainen kelluttaminen teki lopun tiukasta rahapolitiikasta ja ratkaisi nopeasti yliarvos-

tuksen sekä korkeat korot. (Kiander 2002, 57.) Markan devalvaatio merkitsi sitä, että 

maan valtiovalta heikensi valuutan ulkoista arvoa. Markan heikentyessä viennistä saa 

enemmän markkoja, vaikka ostaja maksaa saman valuuttamäärän, jolloin vientiyrityk-

sistä tulee kannattavampia. Markan kelluttaminen tarkoitti, että valuuttakurssi määräytyi 

suhteellisen vapaasti markkinoilla eikä esimerkiksi Keskuspankki puuttunut valuutta-

kurssiin. (Tikkanen & Vartia 2011, 109–110.) Suomessa tehtiin siis rahapolitiikan suh-

teen tiukkoja ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Se ei kuitenkaan juuri auttanut, vaan 

lähinnä johti julkisen talouden pakotettuun tasapainottamiseen kansalaisten kustannuk-

sella. 

 

Yhdeksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista muodostui työttömyys. Tiukka raha-

politiikka supisti taloutta ja pahensi työttömyysongelmaa, jolloin työttömyyden kasvu 

myös johti sosiaaliturvamenojen suureen kasvuun. Julkiset menot ja lainanottotarve suu-

renivat enemmän kuin oli odotettu. Finanssipolitiikka muuttui kireämmäksi vuonna 1991, 
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jolloin päätösperäisiä menoja supistettiin. Seuraavana vuonna veroperusteita sekä vero-

astetta kiristettiin. Tällä tavoiteltiin tasapainoista julkista taloutta. Tällä perusteella myös 

julkisen sektorin kulutus- ja investointimenoja pienenettiin rankasti. Veronkiristysten ja 

julkisten menojen leikkausten suurusluokka oli noin kuusi prosenttia bruttokansantuot-

teesta vuosina 1992-1995. Talous kääntyi vuoden 1993 lopulla, jolloin supistuminen tuli 

tiensä päähän ja tuotanto alkoi kasvaa. Käänne perustui viennin kasvuun. Se olikin päät-

täjien puheissa usein esillä, mutta harjoitettu talouspolitiikka ei sitä koskaan tukenut. 

(Kiander 2002, 58–59.) Talouspolitiikassa tukeuduttiin siis lähinnä julkisten menojen 

karsimiseen ja supistamiseen, eikä keskittynyt esimerkiksi tuotannon kasvuun tähtäävään 

politiikkaan.  

 

Yleinen linja näyttikin olevan vain leikkaamista ja odottamista. Talouspolitiikka ei huo-

mioinut kansalaisten elintasoa tai työllisyyttä. 1980-luvun nousukautta pidettiin talous-

politiikan johdon keskuudessa ylilyöntinä, jonka tasapainottamiseksi taantuma auttoi. 

Elintason alentamiseen oltiin siis valmiita menoleikkausten ja veronkorotusten kautta, 

eikä nähty, että työttömyydelle olisi voitu tehdä mitään ennen kuin vaihtotase kääntyisi 

positiiviseksi. (Kiander 2002, 60–61.) Vaihtotaseen ollessa negatiivinen eli alijäämäinen, 

maa yleensä ottaa lainaa tai pyrkii saamaan ulkomaalaisia sijoittajia rahoittaakseen me-

noja, jotka ovat tuloja suuremmat. (Tikkanen & Vartia 2011, 52–53.)  

 

Työttömien määrä oli enimmillään puoli miljoonaa laman aikana (Tilastokeskus, 2019.) 

Talouspolitiikan linja ei muuttunut vuonna 1991, kun näkymät olivat huonommillaan 

työttömyyden ja korkojen laskun suhteen. Vallassa olleen Esko Ahon hallituksen politii-

kan tavoitteena oli vientivetoinen kasvu, jota piti tukea kustannuksia alentamalla ja yri-

tyksiä suosivilla uudistuksilla. Kotimarkkinoiden elvyttäminen tai työttömyyden alenta-

minen ei ollut talouspolitiikan agendassa. (Kiander, 2001, 28–29.) Talouspolitiikassa pa-

himpana lama-aikana jähmetyttiin ikään kuin odotustilaan, ja suurtyöttömyyden ongelma 

jäi vähemmälle huomiolle. Työttömyyden sivuuttaminen näkyi myös hallituksen toimissa 

siten, ettei siihen etsitty suoria ratkaisuja, vaan talouspolitiikka laittoi panoksensa yrityk-

siin ja vientiin. Kiander (2002, 61) näkee finanssipolitiikan olleen liian tiukka. Suomen 

talous ylsi laman jälkeen hyvään vauhtiin, ja Suomella olisi voinut olla varaa elvyttää 

talouspolitiikkaansa. Ruotsi koki samankaltaisen kriisin, mutta julkista sektoria kohdan-

nut tasapainottaminen tapahtui vasta pahimpien vuosien jälkeen. Tämä on yksi syy siihen, 

miksi lama jäi Ruotsissa lievemmäksi kuin Suomessa. (Kiander 2002, 61.)  
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1990-luvun puolivälin jälkeen suurtyöttömyys aiheutti keskustelun kannustinloukuista 

sekä työllistymisen esteistä. Työttömyyden taustatekijänä korostettiin rakenteellisia teki-

jöitä (työmarkkinajärjestöt), ja hyvinvointivaltiosta tuotettiin kriittisiä arvioita.  Kannus-

tinloukun ratkaisemiseksi tulisi työttömien ottaa vastaan matalapalkkatöitä sekä sosiaali-

turvaetuuksia täytyisi leikata. (Kiander 2002, 61–62.) Melkein kahden vuosikymmenen 

takainen keskustelu työttömyyden syistä (tai syyllisistä) on tuttua esimerkiksi 2018 voi-

maan tulleesta aktiivimallista, jonka tarkoituksena on aktivoida työttömiä työn pariin. 

Työttömyysetu pienenee 4,65 prosentilla, jos henkilö ei ole asetettujen vaatimusten mu-

kaisesti tarpeeksi aktiivinen työnhaussa (Kansaneläkelaitos, 2019). 

 

Laman vaikuttaessa työllisyyteen ja elintasoon, se kosketti myös vääjäämättömästi kou-

lutusta. Koulutuspolitiikan käänne oli liikkeessä, ja lamasta saatiin lisävoimia hallinnol-

lisiin uudistuksiin. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen perustamisen aikana valtio aloitti 

muun muassa oppilaitosten kunnallistamisen ja nämä toimet vaikuttivat rahoitukseen. Si-

molan (2014, 53) mukaan ilman päätöksenteon siirtämistä paikalliselle tasolle, kuntien ei 

olisi tarvinnut leikata kulutuksestaan niin paljon kuin laman aikana piti. Uusi desentrali-

saatio ja hallinnon deregulaatio sulautettiin säästöjen ja leikkausten taloudelliseksi peri-

aatteeksi. (Simola 2014, 53.) 

 

1990-luvun alun lamalla oli vaikutuksensa myös koulutuksen resursseihin sekä koulutus-

tarpeiden tulkintoihin sekä koulutuksen kysyntään. Kaikkea toimintaa säätelivät talouden 

ongelmat, jotka toimivat objektiivisena kehystekijänä. Politiikan ideologisia perusteluja 

pystyttiin sisällyttämään laman varjoon, ja talouden tila oli vahvistanut ajatusta vaihtoeh-

dottomuudesta. (Mäkinen & Poropudas 2001, 16.) Esimerkiksi vuonna 1993 valtioneu-

vosto esitti yliopisto-opintoihin lukukausimaksuja puoltavan periaatepäätöksen, jota vas-

tustettiin opiskelijoiden keskuudessa. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) sai lopulta 

kumottua päätöksen. (SYL, 2019). Koulutukseen lama vaikutti myös arvioinnin politii-

kan kautta. Laadun ja arvioinnin diskurssi sai asemansa suomalaisen koulutuspolitiikan 

ja hallinnan kentällä. Kasvava kiinnostus arviointipolitiikkaa kohtaan realisoitui muuttu-

van poliittisen ilmapiirin kontekstissa ja laman aikana. (Simola 2014, 51.)  

 

Lamaa tarkasteltaessa historiallisesti, voidaan nähdä sen sijoittuneen erilaisten muutosten 

yhteyteen ja lama sai näissä prosesseissa merkityksensä. Esimerkiksi 1980-luvulta alka-

neen globalisaatio, kylmän sodan päättymisen jälkimainingit ja hyvinvointivaltiokriisistä 
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käyty yleinen keskustelu näkyivät lamavuosissa. Lama saattoi luoda mahdollisuudet 

muutokselle, mutta se myös mahdollisti toimintaa, jossa politiikan perusteluissa vedotaan 

kansallisiin välttämättömyyksiin sekä käytetään kansallista historiaa jatkuvasti argument-

teina. (Blomberg, Hannikainen & Kettunen 2002, 9.)  

 

Lama loi kriisitietoisuuden, joka helpotti suurien leikkausten ja säästöjen tekemisen hy-

väksymistä ilman poliittista vastarintaa. Hyvinvointivaltion uudistus näytti muutenkin 

olevan jo suunnitelmissa 1980-luvun loppupuolella, joten lama voitiin nähdä onnenpot-

kuna niille, jotka halusivat uudistaa hyvinvointivaltion ja tehdä siitä globaalin talous-

markkinoiden mallin. (Kivirauma, Rinne & Simola 2002, 249.) Kriisitietoisuus voidaan 

siis nähdä eräänlaisena oppina, jota pystytään soveltamaan uusiin talouskriiseihin ja krii-

sien vaatimiin toimenpiteisiin. Tällaista tietoisuutta voidaan käyttää leikkaa-liimaa -peri-

aatteella: Kun kansakunta on jo kerran kokenut laman ja siihen liittyvät, välttämättömiksi 

katsotut toimenpiteet (säästöt ja leikkaukset tietyistä kohteista), on tulevaisuudessa hel-

pompaa ja hyväksyttävämpää soveltaa näitä toimenpiteitä seuraaviin taloudellisesti haas-

taviin aikoihin, olivat ne vakavuudeltaan samankaltaisia tai eivät. Vanhat kokemukset ja 

niihin liittyvä vaihtoehdottomuuden tunne voidaan leikata ja liimata uuteen kriisiin, ja 

näin helpottaa tiettyjen poliittisten voimien ajamien uudistuksien hyväksymistä ja läpi-

menoa.  

 

3.2 Talouskriisien vuodet 2008-2018 
 

Viimeisen kymmenen vuoden talouskriisit, joihin kuuluvat globaali rahoituskriisi ja eu-

rotalouden taantuma (tai valtioiden velkakriisi), ovat eronneet lamasta muun muassa maa-

limanlaajuisuudellaan. Kriisit ovat olleet globaaleja, ja koskettaneet lähestulkoon kaikkia 

valtioita jollakin tapaa. Vaikka taantuma koettiin jo 1980-luvun lopun länsi-Euroopassa, 

Suomeen se iski nopeasti ja oli myös ohi muutamien vuosien päästä. Sen syyt, seuraukset 

ja merkitykset yksittäisille ihmisille ovat jollakin tapaa helpommin tavoitettavissa, joka 

voi johtua myös ajan tuomasta perspektiivistä. 2000-luvun talouskriisien alkamisajankoh-

dat ovat selvitettävissä, mutta selkeää loppua niillä ei näyttäisi olevan. Tästä syystä tässä 

tutkimuksessa talouskriiseihin viitataan vuosivälillä 2008 ja 2018. 
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Globaaliin rahoituskriisiin luetaan kaksi päätapahtumaa, joista ensimmäinen liittyy asun-

toluottojen maksuvaikeuksiin ja investointipankki Lehman Brothersin kaatumiseen. Yh-

dysvaltalaiset kotitaloudet olivat pitkään velkaantuneet, ja velan perusteella oli rakennettu 

arvopaperisijoituksia. Pankit ja muut rahoituslaitokset epäonnistuivat riskinarvioinneis-

saan, joista syntyi luottamuspula eikä luottoja haluttu antaa ja korot nousivat. (Tikkanen 

& Vartia 2011, 5.) Vuonna 2007 globaali rahoituskupla puhkesi. Sekundatasoisten asun-

toluottojen maksuvaikeudet näkyivät pankkien ja investoijien taseissa, ja murtumispiste 

tuli vastaan parissa kuukaudessa. Maksuvaikeudet vaikuttivat hintojen romahdukseen ja 

seurauksena oli globaali rahoituskriisi ja taantuma. Rahoituskriisistä kehittyi nopeasti 

”eeppinen taantuma”, joka voi jatkua vuosia tai osoittautua suureksi lamaksi. Globaali 

rahoituskriisi voidaan nähdä sijoittuvan vuosille 2008 ja 2009. Vuoden 2011 lopussa ja 

2012 alussa jopa suurlama alkoi näyttämään todennäköiseltä. (Patomäki 2012, 11–12.)  

 

Investointipankki Lehman Brothersin kaatuminen syksyllä 2008 johti suurimpaan mark-

kinainterventioon koskaan. Tiedossa olevat finanssipoliittiset elvytystoimet nostivat fi-

nanssikriisin hinnan yli 20 biljoonaan dollariin, joka on noin kolmannes koko maailman 

vuoden 2009 bruttokansantuotteesta eli noin 58 biljoonaa dollaria. Elvytys sisälsi annetun 

pääoman pankeille ja vakuutusyhtiöille, valtioiden ja keskuspankkien tuet sekä arvopa-

pereiden tukiostot. Summaan tulisi huomioida lisäksi asuntojen ja osakkeiden arvojen 

lasku, verotulojen menetykset konkurssien myötä, kokonaiskysynnän vähentyminen työt-

tömyyden seurauksena sekä valtioiden velkaantumisen aiheuttama korkokustannusten 

kasvu. (Kallinen, Koivisto & Ronkainen 2011, 7–8.)  

 

Talouden kasvu pysähtyi kaikkialla, ja kehittyneissä kansantalouksissa (OECD-maat) ko-

konaistuotanto jopa supistui. Vuosi 2009 oli globalisoituneen maailmantalouden historian 

ensimmäinen kriisi, sillä se kosketti koko maailmaa eikä 1930-luvun suuren laman kal-

taisesti vain teollisuusmaita. Se ulottui myös niihin maihin, jossa rahoitusmarkkinoiden 

kriisiä ei ollut esimerkiksi kansainvälisen kaupan supistumisen kautta eikä sijoittajien, 

yrittäjien ja kuluttajien luottamuksen vähenemisen kautta. (Pohjola 2010, 238.)  

 

Eurotalouden taantuma alkoi jo vuonna 2009, ja bruttokansantuote euroalueella laski yli 

neljä prosenttia. Globaalia talouskriisiä pyrittiin vakauttamaan. EU-maat maksattivat ku-

lut velalla, ja pankkien sekä investoijien velkavarannon purkautuessa otettiin julkista vel-

kaa tilalle. (Patomäki 2012, 71.) Kallinen, Koivisto ja Ronkainen (2011, 9) toteavat, että 
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kriisistä ovat selvinneet parhaiten miljonäärit ja pankit, sillä valtioiden tukipaketit ovat 

sosialisoitu eli yksityiset velat on muutettu julkiseksi velaksi. Kustannusten maksaminen 

johtaa muun muassa julkistalouden alasajoon, sosiaalietuuksien leikkauksiin, veronkoro-

tuksiin, terveydenhuollon kilpailuttamiseen, koulutuksen yksityistämiseen, työurien pi-

dentämiseen ja työehtojen huonontumiseen. (Kallinen, Koivisto & Ronkainen 2011, 9.)  

 

Poliittisissa puheissa ja mediassa globaali rahoituskriisi näyttäytyy usein erillään olevana 

valtioiden velkakriisistä, joka sijoittuu vuosille 2010-2011. Valtioiden velkakriisissä 

syyllisenä nähdään se valtio, joka on ottanut itselleen liikaa velkaa. (Patomäki 2012, 15.) 

Rahoituskriisi ja vuoden 2009 eeppinen taantuma saivat jatkoa keväällä 2010, kun Krei-

kan valtionlainat luokiteltiin roskalainoiksi luottoluokittaja Standard & Poor’sin toimin-

nasta. Valtiolainojen korot nousivat myös huomattavasti. Myös Irlanti oli velkaantunut 

finanssikriisin takia. Sen asuntokupla puhkesi ja pankkijärjestelmä kaatui. Kreikkaa ja 

Irlantia seurasivat muun muassa Portugali, Belgia ja Espanja. (Patomäki 2012, 71–72.)  

 

Suomessakin puhuttiin nimenomaan valtion velkakriisistä, mutta Blythin (2017, 23) mu-

kaan kyse oli enemminkin pankeista. Kreikka voitiin lukea valtionvelkakriisin piiriin, 

mutta muuten kriisi ei ole esimerkiksi valtioiden ylettömän tuhlaamisen tuotos. Muiden 

euroalueen maiden ongelmat olivat peräisin pankeista, joita niiden kotivaltioiden oli kan-

nateltava. Yksikään valtio ei kuitenkaan yleensä pysty kannattelemaan pankkeja, sillä yh-

teenlaskettuna eurooppalaisten pankkien velkavastuut ovat liikaa. Pelastaminen on siis 

kotivaltion vastuulla, jos yksikin Euroopan jättipankeista on kaatumassa. Jokaisen maan 

taseen on toimittava pankkijärjestelmän pehmikkeenä. (Blyth 2017, 23–25.) 

 

Euroopassa tapahtuneiden taloudellisten romahdusten lääkkeiksi tarjottiin yleisesti ottaen 

säästöjen tekemistä. EU ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF suunnitteli tukipaketteja 

kriisimaille, joihin kuuluivat tuntuvat menoleikkaukset ja julkisten menojen vähentä-

mistä. (Patomäki 2012, 72–73.) Talouskriisin selättämiseksi on tarjottu siis samanlaisia 

keinoja kuin 1990-luvun lamaankin Suomessa. Yhdistävä tekijä on juuri tiukassa talous-

kurissa ja finanssipolitiikassa, jotka kiristävät samalla julkista taloutta. 

 

Suomeen vuodet 2008 ja 2009 vaikuttivat negatiivisesti ja esimerkiksi bruttokansantuote 

supistui noin kahdeksan prosenttia (Patomäki 2014, 25.) Myös vienti notkahti Suomessa 
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tällä vuosivälillä, mutta korjaantui vuoteen 2011 mennessä vaikkei se päässytkään enti-

selle tasolleen. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen laski 58 prosentista 32 pro-

senttiin vuosien 1995 ja 2008 välillä. Julkinen velka ei siis noussut kriisin aikana suh-

teessa bruttokansantuotteeseen, mutta silti kulutus oli hyvin pientä sinä aikana. Suomi oli 

vähävelkainen maa, jolta puuttui kriisimaille tyypillinen kiinteistökupla tai yhteydet yh-

dysvaltalaisiin asuntolaina- tai rahasotkuihin. Suomen talouden kasvuaste notkahteli, 

mutta palasi vuonna 2010 ennalleen. Suomi kuitenkin lopetti muiden Euroopan maiden 

mukana talouden elvytyspolitiikan ja alkoi kiristämään vyötään, jolloin kasvukin romahti 

-3 prosenttiin viidestä prosentista. Kasvuprosentti on pysynyt nollan paikkeilla sen jäl-

keen. (Blyth 2017, 8.) Suomessa ei myöskään ollut talouskriisiin liitettävää suurtyöttö-

myyttä, vaikka työttömyysongelmat olivatkin esillä esimerkiksi aktiivimallin muodossa. 

Työttömyysaste ei ollut 1990-luvun laman tasolla, jolloin se oli 20 prosenttia. Työttö-

myysaste vaihteli vuosien 2008-2018 välillä noin kuudesta prosentista enintään kahteen-

toista. (Findikaattori 2019).  

 

Loppusyksystä vuonna 2014 Suomi oli edelleen jatkuvassa taantumassa, joka uhkaa jat-

kua esimerkiksi siksi, että Venäjän vastaiset talouspakotteet vaikuttavat huonosti idän 

kauppaan. (Patomäki 2014, 25.) Taantumasta on tullut valtioiden velkaongelma, joka vaa-

tii pitkäaikaista hoitoa. Talouskasvun näkymät ovat siis synkemmät nyt kuin vuosituhan-

nen vaihteessa, vaikka maailmantalous näyttäisikin toipuvan vuodesta 2010. Useissa val-

tioissa voi kestää vuosia, jotta saavutetaan taantumaa edeltänyt tuotannon taso. (Pohjola 

2010, 240.) Vuosien 2008-2009 maailmanlaajuinen finanssikriisi on edelleen päällä, 

mutta vain uudessa muodossa (Blyth 2017, 24).  

 

Kallisen, Koiviston ja Ronkaisen (2011, 18) mukaan kehittyvät teollisuusmaat ovat siir-

tymässä kriisien jälkeiseen niukkuuden aikakauteen, joka pohjautuu vallitsevaan talous-

poliittiseen oppiin siitä, miten valtiontaloutta parannetaan kriisien jälkeen. Valtiontalou-

det ovat velkaantuneet, sillä pankkien yksityiset ongelmavelat on sosialisoitu. Julkisen 

talouden budjetteja yritetään tasapainottaa tekemällä leikkauksia palkkoihin, koulutuk-

seen, sairaanhoitoon, sosiaalietuuksiin, päivähoitoon, vanhustenhoitoon ja eläkkeisiin. 

Tämä kaikki ollaan valmiita uhraamaan, jotta rahoitusjärjestelmä nykyisellään pysyisi. 

Se johtaa myös huolestuttavaan yhteiskunnalliseen uusintamiskriisiin. Tätä voidaan kut-

sua uusliberaaliksi taloudenhoidoksi, jonka myötä kulutuskysyntä ja valtioiden veron-

kantokyky pienenee, työttömyyskustannukset, alijäämät ja velkaantuminen kasvavat. 
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Yksi historian suurimmista markkinainterventioista oli näyttö siitä, että uusliberalismi ei 

ole toiminut. (Kallinen, Koivisto & Ronkainen 2011, 18.) 

 

4 Uusliberalismi  
 

Tarkastelen seuraavaksi uusliberalismia sen suhteessa ensin talouteen ja lopuksi koulu-

tukseen. Uusliberalismi tavoittelee yhteiskunnan järjestämistä vapaiden markkinoiden ja 

kilpailun avulla. Valtion rooli on yleensä hyvin pieni, ja markkinat jakavat vaurautta siellä 

pärjääville. Uusliberalismi on käsitteenä mutkikas, sillä se voidaan nähdä osana talouden 

teorioita tai yhteiskuntaa koskettavana ideologiana. Se voi olla toteutettavaa toimintapo-

litiikkaa ja näkyä käytännön toimenpiteissä, kuten valtion aseman kutistumisessa perus-

palveluiden tuottajana. Ranskalaissosiologi Pierre Bourdieu on kuvannut uusliberalismia 

seuraavasti: 

 

”(…) uusliberalistisella ohjelmalla on taipumus suosia talouden ja yhteiskunnan välistä 

katkosta ja näin rakentaa todellisuuden sisään oman teoreettisen kuvauksensa mukainen 

taloudellinen järjestelmä eli tietynlainen looginen kone, joka näyttäytyy sarjana taloudel-

lisia toimijoita ohjaavia pakkoja.” (Bourdieu 1999b; Suoranta 2008, 70.)  

 

Korkeakoulupolitiikkaan vaikuttavat taloustilanteet sekä uusliberalistiset toimintamallit, 

ja ne läpäisevät korkeakoululle asetetut tavoitteet muun muassa tulosohjauksen ja säästö-

jen muodossa. Tässä tutkimuksessa uusliberalismi nähdään siis hieman Bourdieulaisittain 

koko yhteiskunnan läpäisevänä, tietyn aikakauden hallitsevana ohjelmana, joka tukee pa-

kon mielikuvalla talouden tavoitteita yli yhteiskunnan muiden tarpeiden. 

 

4.1 Uusliberalismin järjestelmät 

 

Uusliberalismi ei ole täysin johdonmukainen ja yhtenäinen systeemi. Se voidaan jäsentää 

kulttuurimaantieteen ja sosiologian professori Wendy Larnerin (2000) typologian mu-

kaan, jossa uusliberalismi nähdään toimintapolitiikkana, ideologiana sekä uudenlaisena 

hallintatapana. Toimintapolitiikka tarkoittaa siirtymistä hyvinvointivaltiojärjestelmästä 

kohti poliittista agendaa, jossa kansallista kilpailukykyä kehitetään, valtion asema hyvin-

vointipalveluiden järjestäjänä pienenee ja julkiset hyödyt markkinaistuvat. Ideologisessa 
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ulottuvuudessa erilaiset jännitteet vaihtelevat esimerkiksi individualismia korostavan nä-

kemyksen sekä perheen ja valtion asemaa painottavan konservatiivisen näkemyksen vä-

lillä. Hallintatavan näkökulmassa hallintoa on vähemmän, mutta se ei vaikuta hallinnan 

määrään. Esimerkiksi Nòvoan (2002) mukaan hallintaan kuuluvat verkostot, vertaisarvi-

oinnit ja sopimukset hallinnasta. Se eroaa hallinnosta, jonka lähtökohta on vaalijärjes-

telmä, kansalaisuus ja edustuksellinen demokratia. (Varjo 2007, 75–76.) Uusliberalismi 

on monitahoinen järjestelmä, joka sisältää piirteiltään samankaltaisia tavoitteita, oli kyse 

sitten hallinnan tai yksilön näkökulmasta. Sen juuret ovat kuitenkin vahvasti talousajat-

telussa.  

 

Uusliberalismin idea liitetään usein 1800-luvun taloudellisen liberalismin elpymiseen ja 

kahteen taloustieteen koulukuntaan. Itävaltalaisen koulukunnan tunnettuja nimiä ovat esi-

merkiksi von Mises sekä Hayek ja Schumpeter. Chicagon taloustieteelliseen koulukun-

taan liitetään puolestaan montaristinen taloustietelijä Milton Friedman, ja joissain tulkin-

noissa se myös ammentaa liberaaleja ajatuksia muun muassa Ayn Randin kirjoituksista. 

Uusliberalismia kuvaa yksilöllisyyden sekä yksityisen omaisuuden periaatteet sekä val-

tion minimaalisuus eli minarkismi. (Ball 2012, 18.)  

 

Kuten edellä mainittiin, uusliberalismi haikailee takaisin 1800-luvulle klassiseen talous-

liberalismiin. 1900-luvun kollektivistiset ideat sotivat yksilön vapautta, omistusoikeutta 

ja vapaita markkinoita vastaan. Itävallan koulukunnan Friedrich Hayekin vuonna 1947 

perustama yhdistys Mont Peler halusi suojella yksilön ja markkinoiden vapauksia kollek-

tivismilta. (Patomäki 2007, 11.) Itävaltalainen taloustiede oli myös reaktio talouden mo-

dernisaatiota kohtaan. Uusi liberalismi, joka tuotti 1930- ja 1940-luvuilla laajoja sosiaali- 

ja talousreformeja, loi perustaa hyvinvointivaltiolle. Uusi liberalismi sai aikaiseksi 1900-

luvun alussa esimerkiksi eläkejärjestelmän, työttömyysturvan ja teollisuuden sääntelyä. 

Se myös kritisoi markkinoiden vapautta, sillä se voisi vaarantaa kapitalismin kokonaan. 

Itävaltalainen koulukunta puolestaan halusi valtion ulos taloudesta kokonaan, ja uskoi 

näin puolustavansa liberalismia. Valtion väliintulo oli haitallista, sillä valtio ei pystynyt 

vaikuttamaan markkinoiden luonnollisen kehityksen rakenteeseen. Markkinat toimivat 

parhaiten, kun niihin ei puututa. (Blyth 2017, 142.) 

 

1960-luvulla ja 1970-luvun alussa uusliberalismi sai nostetta pienten tapahtumien kautta. 

Esimerkiksi vuonna 1971 Yhdysvaltojen dollari irrotettiin kultakannasta, jonka jälkeen 
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globaali rahoitusjärjestelmä saneli jo ehtojaan taloudenpidolle. Valtioiden tulisi edistää 

sellaisia olosuhteita, jotka ovat liiketoiminnalle suotuisia. Uusliberalismi oli vielä 1970-

luvulla ideologian sijasta enemminkin käytäntö, mutta 1980-luvulle tultaessa Hayekia 

ylistettiin jälleen vapauden puolustajana, ja talousliberaaleja uudistusohjelmia toteutettiin 

Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin toimesta. (Patomäki 2007, 11.)  

 

Yhteiskuntateoreetikko David Harveyn (2008, 7–8) mukaan uusliberalismi on poliittisen 

taloustieteen teoria. Sen mukaan ihmisten hyvinvointia lisätään parhaiten vapauttamalla 

yksilön yritteliäisyys ja osaaminen. Sitä institutionaalista viitekehystä, jossa edellä mai-

nittu tapahtuu, leimaa yksityinen omistusoikeus, vapaat markkinat ja vapaa kauppa. Val-

tion tehtävänä on vaalia tätä viitekehystä esimerkiksi takaamalla rahan arvon vakaus. 

Markkinoiden toimivuus ja yksityinen omistusoikeus on myös taattava, vaikkapa voi-

mankäytön avulla tarvittaessa. Valtio ei saa puuttua markkinoiden toimintaan niiden luo-

misen jälkeen. (Harvey 2008, 7–8.) 

 

Uusliberalismin taloudelliset saavutukset ovat Harveyn (2008, 188) mukaan varsin mer-

kityksettömät. Se ei ole onnistunut taloudellisen kasvun kiihdyttämisessä maailmanlaa-

juisesti. Sen ansioksi voidaan mainita vain inflaation hillintä. Kuitenkin monet ovat var-

moja, että maailmanlaajuinen uusliberalisaatio on vaihtoehdoton ja menestyksekäs. Tätä 

selittää esimerkiksi se, että uusliberalisaation prosessi on ollut ylempien luokkien mukaan 

menestystarina. Se on mahdollistanut omistavan luokan syntymisen, kuten Yhdysval-

loissa. Yläluokkien intressit tulevat hallitsevana esiin mediassa, ja ne toistavat kertomusta 

taloudellisesti romahtaneista valtioista, jotka eivät ole olleet tarpeeksi kilpailukykyisiä. 

Eriarvoisuus on nähty välttämättömänä, sillä se kannustaa ottamaan riskejä ja innovoi-

maan kilpailuedun ja talouskasvun vuoksi. (Harvey 2008, 191–192.) Myös Löppönen pi-

tää uusliberalismin lupauksia heikkoina. Markkinoita rajoittavan sääntelyn poistamisen 

piti lisätä vaurautta, vapautta ja hyvinvointia, mutta talouden finansioituminen (sääntelyn 

purku ja finanssieliittien kasvanut rooli talouden toiminnassa) johti talouden vakauden 

tuhoutumiseen ja eriarvoisuuden kasvamiseen ympäri maailmaa. (Löppönen 2017, 191.) 

 

Keskeisin uusliberalismin aikaansaannos onkin ollut varallisuuden ja tulojen uudelleen 

jakaminen vaurauden luomisen sijaan (Harvey 2008, 194). Uusliberalistinen valtio uudis-

taa verotusta sijoituksia suosivaksi esimerkiksi suhteessa palkan verotukseen. Se tukee 

regressiivistä verotusta sekä antaa yrityksille verohelpotuksia ja tukia. (Harvey 2008, 
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201.) Esimerkiksi Kauppalehden mukaan hallitus on vuonna 2016 ehdottanut investoin-

tivarauksia, jolloin yritykset pystyisivät tekemään verotettavasta voitostaan varauksen, 

josta ei makseta veroja. Sama järjestelmä oli myös ollut käytössä laman aikana vuonna 

1992. (Elo, 2016.)  

 

Suomessa uusliberalismi sai jalansijaa, kun rahoitusmarkkinat vapautettiin 1980-luvulla. 

Ideologisen johtoaseman se saavutti laman aikana. 1980- ja 1990-luvuilla kilpailukyky-

politiikka levisi koko yhteiskuntaan pääasiallisena periaatteena muihin periaatteisiin ver-

rattuna. (Patomäki 2007, 55.) Kilpailukykyvaltiossa panostetaan laajasti kaikenlaisen tek-

niikan ja tuottavuuden kehitykseen, ja se vaati myös johtajuutta, jossa tehdään vaikeita 

ratkaisuja. Kansalaiset ovat asetettu työelämän kaikilla alueilla kontrollin alaiseksi. Vaa-

timuksena on lisätä tehokkuutta, kuria ja uudistuksia työpaikoille kilpailussa pärjää-

miseksi. (Patomäki 2007, 67.) Suomen laman jälkeen suuri osa poliittista ja taloudellista 

eliittiä näki laman johtuneen paisuneesta julkisesta sektorista ja sosiaalipolitiikan avokä-

tisyydestä. Uusliberalistiset talousopit olivat keino parantaa tilannetta, jolloin kilpailuky-

vystä tuli hegemoninen diskurssi, jolla perusteltiin monia leikkaustoimenpiteitä. (Saari-

nen ym. 2014; Kalalahti, Silvennoinen, & Varjo 2016, 16.)  

 

Uusliberalismin kohdalla on varottava kuitenkin kausaalisuutta. Läntinen eliitti ja suoma-

lainen politiikka 1990-luvulla kääntyivät uusliberalistiseksi kutsutun ajattelun piiriin, 

mutta jonkin ajatuksen tai politiikan nimeäminen uusliberalistiseksi ei vielä selitä miksi 

näin kävi. (Julkunen 2001; Varjo 2007, 76.) Yhdeksi syyksi voidaan kuitenkin nimetä 

poliittisen ilmapiirin muutoksen oikeistolaisemmaksi ja konservatiivisemmaksi. Perintei-

nen työväenluokan sosioekonominen pohja heikkeni, jolloin keskiluokkaisemmat ja yk-

silöllisemmät arvot saivat nousua. OECD-maissa konservatiiviset oikeistopuolueiden ää-

nimäärät suurenivat 1980-luvulla. (Harrinvirta 2000; Przeworski 1985; Varjo 2007, 76.) 

Uusliberalistisen ideologian suurimpiin vihollisiin kuuluvatkin Löppösen (2017, 131) 

mukaan esimerkiksi sosiaalidemokraatit, sosialistit ja kommunistit.  

 

Uusliberalismi on näkynyt kokoomuksessa kuten se yleensäkin näkyy konservatiivissa 

puolueissa (Löppönen 2017, 185). Suomessa Harri Holkerin kokoomusenemmistöinen 

hallitus vuonna 1987 katkaisi pitkän (muutamia keskustan hallituskausia lukuun otta-

matta) vasemmistovoittoisen hallitusajan, joka oli kestänyt lähes kaksi vuosikymmentä. 

SDP sai kaksi hallituskautta (Paavo Lipposen sateenkaarihallitus) laman jälkeen 1995-
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2003. Keskusta ja kokoomus ovat olleet joko yhdessä vai erikseen hallitusenemmistöinä 

vuodesta 2003. (ks. mm. Valtioneuvosto, 2019.)  Kokoomus on perinteistesti edustanut 

poliittisella nelikentällä (oikeisto-vasemmisto-liberaali-konservatiivi) oikeistoa. Kes-

kusta sijoittaa itsensä keskelle nelikenttää (Keskusta, 2019), mutta Kunnallisalan kehittä-

missäätiön puolueiden sijoittumista hahmottavassa tutkimuksessa kansalaiset mielsivät 

keskustan keskusta-oikeistolaiseksi puolueeksi (Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2019). 

Suomessa on siis sekä laman että uusien talouskriisien aikoina ollut sopiva poliittinen 

ilmapiiri uusliberalistisen ajattelun yleistymiseen.  

 

Yksilöistä tulee uusliberalismissa rationaalisia, aktiivisia, vastuullisia sekä kuluttajia, 

jotka tavoittelevat omaa etuaan. Hyvinvointi ymmärretään yksilön vastuuna eikä esimer-

kiksi julkisten palveluiden tuotoksina. Se toteutuu yksilön itsensä toteuttamisen, voi-

maantumisen sekä onnellisuuden kautta. (Saarinen, Salmenniemi & Keränen, 2014; Ka-

lalahti, Silvennoinen & Varjo 2016, 15.) Oma vastuu, yhteisöt ja vapaaehtoisjärjestöt täy-

dentävät uusliberalistisen yhteiskunnan organisoinnin periaatteita. Sosiaalinen vastuu jä-

tetään pienten yhteisöjen ja omaehtoisten vakuutuskassojen vastuulle. Sosiaaliturvan ar-

vostelu uusliberalistisessa ideologiassa kohdistuu varsinkin työttömyysturvaan sekä ve-

rotuksen demoralisoivaan vaikutukseen kansalaisia kohtaan. Tästä seuraa tämän ajatus-

mallin mukaan talouskasvun hidastuminen. (Schmidtz & Goodin, 1998; Julkunen 2001, 

163–164.)  Esimerkiksi Pääministeri Sipilä on todennut työttömyyden rajoittavan talous-

kasvua, ja työttömyydestä tulleen elämäntapa joillekin (Julku, 2018). 

 

Uusliberalismi vaikuttaa yksilöiden toimintaan kilpailun logiikan tavoin. Koulutuksessa 

esimerkiksi oppilaitokset kilpailevat parhaasta oppilasaineksesta ja opiskelijat keskenään 

opiskelupaikoista. Ideana on, että yritteliäisyys, kyvykkyys ja koulutuksen laatu parane-

vat, kun yksilöt kilpailevat keskenään markkinoilla. Parhaiten markkinamekanismien so-

veltaminen koulutukseen, talouseliitin läsnäolo päätöstenteossa ja uusi julkisjohtaminen 

näkyvät yliopistoissa. (Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2016, 16.)  

 

4.2 Uusliberalistisen koulutuspolitikan agenda 

 

Uusliberalistinen poliittinen diskurssi kyseenalaisti hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet 

tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta uuden poliittisen kulttuurin 
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myötä 1980-luvulta eteenpäin. Tavoitteet merkitsivät valtion holhousta, byrokratiaa, ih-

misten toimettomuutta, julkisten varojen haaskaamista ja omavastuisuuden romuttamista. 

(Jonathan 1997; Hilpelä 2001, 139.) Valtion rooli nähtiin liian suurena ja tehottomana, 

jolloin julkiseen valtaan iskostui yritystoimintamalli. Panoksille oli saatava tuottoa esi-

merkiksi koulutuksessa, ja tehokkuus näyttäytyi ensisijaisena tavoitteena. Valtion laitok-

set haluttiin arvioida yrityksinä, ja niiden tuli tuottaa markkinoille palveluita kuten kou-

lutusta. Asiat tehtiin kansakunnan kilpailukyvyn vuoksi, jotta globaaleilla markkinoilla 

pärjättäisiin. Tehokkuuden vuoksi on siis nähty vaivaa. Länsimaissa koulutus on valtioi-

den menestysstrategioiden taustalla, sillä sen uskotaan kasvattavan tätä kilpailukykyä ja 

vaikuttavan kansalliseen varakkuuteen. (Peters, 1996; Hilpelä 2001, 139–140.)  

 

Suomessa korkeakoulupolitiikka alkoi muuttua kohti globaalia, uusliberalistista korkea-

koulupolitiikka 1980-luvulla. Välimaan (2011) mukaan 1990-luvulla lama aiheutti kor-

keakoulutuksen ”globalisaatiosokin”, joka vaikutti uudenlaisen politiikan toimeenpa-

noon. Hallinnollisia uudistuksia, dokumentteja ja säädöksiä tuotettiin vuosittain, ja ne 

veivät suomalaista yliopistolaitosta poispäin hyvinvointivaltiomallista kohti yritysyli-

opistomallia. (Kivinen, Rinne & Ketonen, 1993; Jauhiainen, Jauhiainen, Laiho, Lehto, 

Rinne & Simola 2012, 51.)  

 

Nyky-yhteiskunnat ja valtiot toimivat globaalin kapitalistisen talousjärjestelmän mukai-

sesti. Koulutuksen tarkoitus on vahvistaa taloutta, ja kansantalouden vointi sekä yritysten 

kilpailukyky ovat osa koulutuspolitiikan ilmiöitä. Talouskasvua korostavassa koulutus-

politiikassa ongelmat ja tavoitteet ovat jo tiedossa, sillä globaali kapitalismi on ne asetta-

nut valmiiksi. Tehtävänä onkin siis toimivien ratkaisuiden löytäminen. (Tervasmäki & 

Tomperi 2018, 182.) Esimerkiksi Sipilän hallituksen kärkihankkeessa vahvistetaan kor-

keakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi. Tavoit-

teena on saada tiedettä ja tutkimusta hyötykäyttöön paremmin sekä varmistaa Suomen 

koulutusviennin kasvua. (Valtioneuvosto, 2018). 

 

Uusliberalistiset piirteet ovat vaikuttaneet yliopistoihin, ja parhaiten ne näkyivät uudis-

tuksissa, tulosten tekemisessä, globaalin kilpailukyvyn painottamisessa sekä taukoamat-

tomassa arvioinnin ja tilivelvollisuuden pakossa. Tutkimusrahoituksen hankinta on tapah-

tunut kasvavassa määrin yritysmaailman puolelta, ja elinkeinoelämän edustajat ovat li-

sänneet vaikutusvaltaansa yliopistojen päätöksenteossa. Esimerkiksi Patomäen (2007) 
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mukaan opiskelijatkin voidaan nähdä yrittäjinä, jotka toimivat omien päämääriensä mu-

kaan kerryttäen samalla tieto- ja osaamispääomaansa, jota tarvitaan taloudellisessa kil-

pailussa. (Vanttaja 2010, 20.)  

 

Uusliberalismi kehottaa koulutuksen järjestämiseen markkinoiden mukaisesti. Koulutuk-

sella on silloin tarjoaja, joka kilpailee muiden tarjoajien kanssa, sekä kuluttajia eli asiak-

kaita. Kilpailutilanteen syntymiseksi tarjonnassa täytyy olla hinta- ja laatueroja. Perus-

opetuksen ollessa usein julkisin varoin rahoitettu, täytyy koulutuksen tarjoajien kilpailla 

valtakunnallisissa testeissä menestymisellä, hyvillä opettajilla, opetussuunnitelmalla, työ-

ympäristöllä ja koulun mielikuvilla. (Hilpelä 2001, 151.)  

 

1990-luvulla koulutuksen sääntelyn ja ohjausten taustalla voidaan nähdä olleen usko 

markkinoiden ongelmaratkaisukykyyn uusliberalistisen ideologian mukaisesti. Parhaat 

tulokset saavutettaisiin, kun koulutuksen toimijoilla olisi vapaus toteuttaa omia tavoittei-

taan. Hallinnollinen säätely pienennettäisiin minimiin ja koulujen oma päätösvalta kas-

vaisi samalla. Yhteiskunnan rahoitus annettaisiin valtakunnallisten kustannusten mukaan, 

jonka pitäisi johtaa kustannusten säästöön. Säästöjä syntyisi, sillä koulutuksen järjestäjät 

tehostavat toimintaansa saadakseen käyttöönsä sen erotuksen, joka syntyy todellisten 

kustannusten ja valtakunnallisten kustannusten välistä. Tällaiseen markkinauskoon liittyi 

myös näkemys siitä, että valtionhallinnossa oli liikaa tarpeetonta väkeä. Hallintoa voitiin 

keventää lisäämällä koulutuksen järjestäjien vapautta toimia. Tätä tapahtui muun muassa 

oppilaitoksia kontrolloineella talous- ja suunnittelubyrokratialla. (Laukkanen & Poropu-

das 2001, 168.)  

 

Uusliberalistinen koulutuspolitiikka ei siis rajoitu pelkästään korkeakoulutukseen, vaan 

se on koskenut myös peruskoulukeskustelua. 1990-luvun koulutuspoliitikot tekivät mer-

kittävän päätöksen erilaisten suuntauksien ristivedossa. Yhteiseen kouluun sekä sivistys-

käsitykseen pyrkivät vaikuttamaan niin suuria kertomuksia ja bildung -käsitteen palaut-

tamista oikeaan asemaansa kannattava restauratiivinen sivistysajattelu, kuin uusliberalis-

mikin. Uusliberalistit eivät pitäneet sivistystä sinänsä arvokkaana, vaan kannattivat väli-

neellistä sivistystä, joka palvelisi talouden kasvua. Taloudellisessa toiminnassa käytetty 

tieto- ja osaamispääoman ja sen lisääminen legitimoivat koulutuksen. Trendinä 1990-lu-

vulla oli yhteisen koulun korvaava instituutio, joka erottelisi oppilaita toisistaan. Pyrki-

myksenä oli tuottaa mahdollisimman paljon tieto- ja osaamispääomaa markkinoille. 
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(Ahonen 2001, 156.) Vaikuttaisikin siltä, että uusliberalismin kannattajat halusivat takai-

sin rinnakkaiskouluajoille.  

 

1990-luvun koulutuspoliittiset suunnanmuutokset olivat tapahtuneet koko poliittisen val-

taeliitin ja kaikkien puolueiden hyväksymänä. Muutos näyttäytyi enemminkin vaihtoeh-

dottomana, jolloin taivuttiin maailmantalouden edistyksen sekä kansalliseen kilpailuky-

kykyyn kytkettyjen vaatimusten tahtoon. (ks. mm. Rinne & Vanttaja, 1999; Rinne 2001, 

93.) Ilmapiirin muuttuessa poliittisesti oikeistolaisemmaksi ja koulutuspolitiikka uuslibe-

ralistisemmaksi, suomalainen koulutuspolitiikka oli omaksunut suuren osan koulutuspo-

litiikan ”kolmannen aallon” piirteistä. Meritokraattinen koulutusideologia oli pettymys, 

ja usko sen reiluuteen koulutuksessa väheni. Koulutuspolitiikkaa arvioitiin 1990-luvun 

laman sekä suuren nuorisotyöttömyyden vuoksi uudelleen. Kolmannessa aallossa siirry-

tään Brownin (1997) mukaan meritokratian ideologiasta kohti vanhempainvallan ideolo-

giaa. Geoff Whitty (1998) on todennut, että 1990-luvulla valtiollista koulutusta on yritetty 

reformoida ja dereguloida ympäri maailmaa. Pyrkimyksenä on ollut lisätä vanhempien 

päätösvaltaa ja vähentää keskitettyä koulutuksen virkavaltaisuutta. Kouluautonomia, van-

hempien valinnanvapaus, managerialismi ja tulosjohtaminen ovat vain muutamia avain-

sanoja muutoksessa. (Rinne 2001, 93–94.) 

 

Kolmas aalto on korostanut valtion syrjäyttämistä keskeisenä päättäjänä sekä markkina-

voimien päästämistä koulutuksen kentälle. Kivirauman, Rinteen ja Simolan (1999; Rinne 

2001, 94–95.) hahmottelema kahdentoista kohdan uusliberalistisen koulutuspolitiikan 

agenda (tai neo-liberalistisen koulutuspolitiikan ohjelma) perustuu kolmanteen aaltoon.  

 

1. Vanhempien oikeus vapaaseen kouluvalintaan ja koulupiirien joustavoittaminen 

(parental choice).  

2. Koulujen kilpailuttaminen, kerrostuminen ja profiloituminen sekä näihin kytkey-

tyvä imagonkohennus markkinointeineen. 

3. Koululainsäädännön ja etukäteissäätelyn löysääminen (deregulaatio). 

4. Koulujen ”yrityistäminen” (managerialismi koulunjohtamisessa). 

5. Opetussuunnitelmallinen hajauttaminen ja koulujen päätösvallan lisääminen si-

sältöasioissa. 

6. Korostettu ajattelu markkinavetoisuuden autuaallisuudesta suhteessa vanhan val-

tiobyrokratian kahleisiin. 
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7. Siirtyminen rahoituksessa könttäbudjetointiin (slumpsum funding) yksityiskoh-

taisen momenttibudjetoinnin sijasta. 

8. Pyrkimys tulosvastuullisuuteen ja laatukoulujen palkitsemiseen. 

9. Koulujen ja opettajien työn jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttäminen pyrkien 

ns. läpinäkyvään eli julkiseen arviointiin.  

10. Lahjakkaiden ja kyvykkäiden erikoiskoulujen hyväksyminen. 

11. Koulujen yksityistäminen ja ulkopuolisen sekä vanhempien rahoituksen lisäämi-

nen. 

12. Julkisten koulutusinvestointien ja määrärahojen karsiminen. 

 

Uusliberalistisen koulutuspolitiikan agendan esittelemät kohdat eivät kaikki ole sellaise-

naan toteutuneet suomalaisessa koulutuksessa. Esimerkiksi yksityisistä kouluista ei ole 

muodostunut pääasiallista koulutuksen muotoa eikä rahoitus ei ole vanhempien vastuulla. 

Kuitenkin uusliberalistisen koulutuspolitiikan ajattelutapa eroaa suuresti aikaisemmasta 

sosiaalidemokraattisesta ja vanhasta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista. Koulutus 

ja kasvatus on nähty tärkeänä osana syrjäytymisen ehkäisemiseen ja julkisen vallan teh-

tävänä on ollut huolehtiminen heikoimmista. Koko kansakunta on haluttu yhteiseen op-

piin siinä uskossa, että massojen yhteisellä ja laajalla sivistyksellä turvataan yhtenäisyys, 

osaamistaso sekä kilpailukyky. (Rinne 2001, 96.) Universaalit periaatteet, kuten ajatus 

koulutuksesta osana julkista palvelujärjestelmää, ovat vieläkin suhteellisen kestäviä. Uus-

liberalistiset sovellukset ovat kuitenkin muokanneet julkisten palveluiden legitimiteettiä 

esimerkiksi koulutukseen kohdistuneen kansataloudellisen kilpailukyvyn vaatimusten 

myötä. (Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2016, 25–26.) 

 

5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia korkeakoulutusta koskevia pää-

töksiä tehdään talouskriisien aikana. Aion myös tarkastella, miten uusliberalistinen kor-

keakoulupolitiikka näkyy talouskriisien aikana. Lopuksi pohdin, millaisia samankaltai-

suuksia tai eroja eri aikojen korkeakoulupolitiikasta löytyy. Tutkimuskysymyksiksi ovat 

siis muodostuneet seuraavat: 

 

1. Millaisia korkeakoulutusta koskevia päätöksiä tehdään talouskriisien aikana? 

2. Miten uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan agenda tulee esille talouskriiseissä? 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Toteutan tutkimuksen teemoittelulla ja teorialähtöisellä sisällönanalyysilla, jotka ovat osa 

laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa on kyse 

empiirisen ilmiön tutkimisesta. Laadulliset menetelmät näyttäytyvät työkaluina ja koh-

teena olevan ilmiön käsitteellistä pohdintaa korostetaan. Muita tunnusmerkkejä ovat esi-

merkiksi aineistonkeruumenetelmä, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, tutkitta-

vien näkökulma sekä hypoteesittomuus. Aineistonkeruun esimerkkejä ovat haastattelut, 

havainnointi, päiväkirjat, kirjeet sekä muu tuotettu kirjallinen ja kuvallinen aineisto. (Es-

kola & Suoranta 1999, 15.)  

 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa argumentoidaan keskimääräisillä yh-

teyksillä, jolloin tutkimuksessa korostuu erojen etsiminen eri muuttujien suhteen. Laadul-

lisessa analyysissa puolestaan aineisto nähdään kokonaisuutena, ja sen analyysi vaatii ti-

lastollisesta tutkimuksesta eroavaa absoluuttisuutta. Tutkimuksen osaksi eivät siis sovi 

tilastolliset todennäköisyydet. Tutkimusyksiköiden suuri määrä ja tilastollinen argumen-

taatiotapa eivät myöskään ole tarpeen. Laadullista analyysia kuvaa havaintojen pelkistä-

minen sekä arvoituksen ratkaiseminen, jotka lopulta lomittuvat yhteen. (Alasuutari 1994, 

28–30.) 

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jota voidaan soveltaa kaikkiin laadullisen tutkimuksen 

perinteisiin. Suuri osa laadullisesta tutkimuksesta perustuu sisällönanalyysiin, kun sillä 

tarkoitetaan esimerkiksi nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Yleisesti sisällönanalyysin tarkoituksena on sanallinen, 

selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa ilmiö on talouskriisien konteks-

tiin sijoittuva korkeakoulupolitiikka. Analyysin tarkoitus on lisätä hajanaisen aineiston 

informaatioarvoa tehden siitä selkeää ja yhtenäistä tietoa.  (ks.mm. Hämäläinen 1987; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Analyysissa voidaan lähteä liikkeelle joko aineistolähtöi-

sesti, teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti (Eskola 2001, 136).  

 

Tutkimustulosten analyysi tehdään tässä tutkimuksessa osaksi aineiston tematisoinnin 

menetelmällä sekä teorialähtöisenä sisällönanalyysina. Eskolan ja Suorannan (1998) mu-

kaan tematisoinnissa tai teemoittelussa tavoitellaan aineiston tiivistämistä, järjestämistä 

ja jäsentämistä niin, että sen informaatioarvo lisääntyy. Aineisto ryhmitellään teemoittain 
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niin, että sieltä nostetaan tutkimusongelmaa koskevia asioita esiin tulkittavaksi. Se, mitkä 

tärkeimmät kohdat poimitaan, riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Laadullisessa tutki-

muksessa on tyypillisempää nostaa esiin mielenkiintoisimmat kohdat aineiston tasapuo-

lisen kuvaamisen sijaan. (Eskola 2001, 147.) Tehtävänä siis talouskriisien korkeakoulu-

politiikkaa kuvaavien teemojen esiin tuomisen lisäksi myös niiden keskinäinen vertailu.  

 

Teemoittelussa tärkeää on se, mitä mistäkin teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 93). Pyrin pilkkomaan aineiston osiin ja ryhmittelemään sen eri aiheiden mukai-

sesti, jolloin myös vertailu teemojen välillä on mahdollista. Keskeiset aiheet voidaan 

myös muodostaa kokoelmaksi erilaisia kysymyksenasetteluja (Eskola & Suoranta 1999, 

176). Tässä työssä teemoittelu auttaa ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä eli millaisia 

korkeakoulutusta koskevia päätöksiä tehdään talouskriisin aikana. Etsin aineistosta eri 

talouskriisivuosilta koulutusta koskevia päätöksentekoja ja ehdotuksia poliittisista doku-

menteista. Rakennan niistä temaattisia kokonaisuuksia, jotta erilaisia päätöksiä voidaan 

ryhmitellä sekä tuoda helpommin esille.  Näin eri aikakaudet ovat myös vertailtavissa 

keskenään. Käytän myös asiaankuuluvaa kirjallisuutta teemojen esittelyssä, sillä teorian 

ja aineiston yhdistely kuuluu teemoittelun metodiin (Kortteinen 1992; Eskola & Suoranta 

1999, 180).  

 

Käytän teemoittelun apuna Atlas.ti -ohjelmistoa, johon syötän dokumenteista korkeakou-

lua koskevia päätöksiä. Tässä kohtaa tapahtuu jo ensimmäinen aineiston läpikäynti, sillä 

valitsen päätöksistä ohjelmistoon erityisesti niitä, joita esiintyy usein. Tämän jälkeen an-

nan asianmukaisia koodeja tietyille kohdille (esimerkiksi ”kansainvälistymisen pakko” 

tai ”kansainvälistyminen opiskelijatasolla”). Lopulta yhdistelen sisällöltään samankaltai-

set koodit yhdeksi isommaksi teemaksi. Teemat avautuvat lukijalle sitaattien kautta, joita 

valitsen dokumenteista tekstin sekaan ja avaan niitä kirjallisuuden avulla. Sitaattien tar-

koituksena on kertoa tutkittavasta ilmiöstä ja tukea muodostettujen teemojen logiikkaa. 

Teemojen määrää ei ole ennalta mietitty, mutta tarkoituksena on esitellä selvästi suurim-

mat ja eniten mainintoja aineistosta keränneet teemat. Lukumäärä voi siis vaihdella sen 

mukaan, miten asiat tulevat dokumenteista ilmi.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä vastaan siihen, miten uusliberalistisen koulutuspolitii-

kan agenda tulee esille talouskriiseissä. Tämän kysymyksen tarkastelu toteutetaan teo-
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rialähtöisenä sisällönanalyysina. Teorialähtöistä analyysia ohjaa jokin valmis tunnettu ke-

hys, joka pohjautuu johonkin aikaisempaan tietoon. Aikaisempi tieto siis testataan uuden-

laisessa yhteydessä. Teoriaosassa ne kategoriat, joihin kerätty aineisto sovitetaan, on 

muodostettu valmiiksi. Ilmiöstä jo tiedetty määrää sen, miten aineisto hankitaan ja miten 

tutkittava ilmiö määritellään käsitteenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97–98.)  

 

Käytän teoriana edellä mainitun Kivirauman, Rinteen ja Simolan uusliberalistista koulu-

tuspolitiikan agendaa. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan analyysirunko, 

jonka sisälle rakennetaan luokituksia tai kategorioita. Aineistosta valitaan analyysirun-

koon kuuluvat sekä sen ulkopuolelle jäävät asiat, joista voidaan muodostaa uusia luokkia 

seuraamalla aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita. (ks. mm. Sarajärvi, 2002; 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 127–128.)  

 

Tarkoituksena on siis etsiä aineistosta analyysirungon mukaisia ilmiöitä ja sijoittaa ne 

taulukkoon. Taulukkoon muodostetaan aineistosta poimitut pelkistetyt lausumat, jotka 

muodostavat jonkin alaluokan. Alaluokat puolestaan yhdistyvät lopullisiksi kategorioiksi, 

jotka ovat uusliberalistisen koulutuspolitiikan agendan kohdat. Uusliberalistisen koulu-

tuspolitiikan esiintyminen on näin helpommin havaittavissa. Taulukossa on tilaa myös 

uusille kategorioille, jotka eivät sisälly agendaan, mikäli niitä on havaittavissa aineistosta. 

Lista muokkaantuu siis yhdessä analyysin kanssa. Listasta ei oteta huomioon niitä kohtia, 

jotka eivät koske korkeakouluja, kuten esimerkiksi vanhempien oikeus vapaaseen koulu-

valintaan.  

 

Esittelen tutkimuksessa siis uusliberalistisen koulutuspolitiikan luokituksia koskevat ha-

vainnot sekä korkeakoulupolitiikan päätösten teemat. Nämä muodostavat kokonaiskuvan 

siitä, miten talouskriisit ovat vaikuttaneet suomalaisen koulutuspolitikan tekemiseen eri 

vuosina. Näiden havaintojen pohjalta pohdin lopuksi, millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä 

talouskriisien aikakausien korkeakoulupolitiikassa on uusliberalistisen korkeakoulupoli-

tiikan suhteen. Talouskriisit luovat samankaltaisen toimintaympäristön ja kontekstin kor-

keakoulupolitiikan tekemiselle, mutta mielenkiintoista onkin selvittää, kuinka samankal-

taista itse korkeakoulupolitiikka on. Meneekö korkeakoulupolitiikka enemmän uuslibe-

ralistiseen suuntaan tällä hetkellä kuin esimerkiksi lama-aikana?  
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6.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu koulutuspoliittisista dokumenteista. Aineisto rajataan ta-

louskriisien mukaisiin hallituskausiin, jotka ovat kestäneet pidempään kuin vuoden. Sii-

hen ei kuulu Mari Kiviniemen hallitus (2010-2011) eikä Alexander Stubbin hallitus 

(2014-2015). Valitut hallituskaudet ovat siis: 

 

• Esko Ahon hallitus 1991-1995 

• Matti Vanhasen 2. hallitus 2007-2010 

• Jyrki Kataisen hallitus 2011-2014 

• Juha Sipilän hallitus 2015-2019 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin eikä aineiston määrälle 

tai koolle ole selkeitä sääntöjä. Tarkoituksena on kuvata tapahtumaa, ymmärtää toimintaa 

tai antaa teoreettisesti järkevä tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 1999, 

61–62.) Tämän tutkimuksessa poliittisia dokumentteja on 5 kappaletta. Dokumentit koos-

tuvat toimeenpanosuunnitelmista ja kehittämissuunnitelmista. Kolme niistä on Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (OKM tai entinen OPM) julkaisuja, sillä se on osa hallitusta ja sen 

poliittisen päätöksenteon väline, jonka tehtävänä on selvittää asioita päätöksenteon poh-

jaksi. Kaksi muuta ovat osa Valtioneuvoston kanslian hallituksen julkaisusarjaa (VNK). 

Tutkimukseen valituille dokumenteille yhteistä on siis se, että ne ovat kaikki saman po-

liittisen tahdon ohjelmia. Aineisto koostuu seuraavista dokumenteista: 

 

1. Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunni-

telma vuosille 1991-1996 (OPM, 1993) 

2. Korkeakoulut 2009. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut korkeakoulupolitiikan to-

teuttajina. (OPM, 2009) 

3. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016. Kehittämissuunnitelma. (OKM, 2012) 

4. Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien 

toimeenpanemiseksi (VNK, 2015a). 

5. Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 

(VNK, 2015b) 
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Aineisto on kerätty etsimällä korkeakoulutusta koskevia dokumentteja jokaiselta hallitus-

kaudelta niin, että valittu aikaväli osuu myös talouskriisien kohdalle. Jos aineisto on ollut 

riittävän runsas, yksi dokumentti on riittänyt. Pääministeri Sipilän hallituksen kohdalla 

käytän kahta dokumenttia, sillä niiden korkeakoulutusta koskeva sisältö olisi muuten jää-

nyt niukaksi. Aineiston valinnassa on huomioitu se, että materiaalia olisi eri kausien vä-

lillä mahdollisimman tasainen määrä. Kaikki dokumentit ovat julkista tietoa ja ladatta-

vissa internetistä. Ainoastaan kehittämissuunnitelma vuosilta 1991-1996 on luettu tulos-

teena, eikä sitä löydy vapaasti saatavana. 

 

7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tutkimuksen tulokset tuodaan esille tässä kappaleessa. Jokainen hallituskausi on jaettu 

kahteen osaan, joista ensimmäiseksi esitellään kaudesta havaitut teemat ja toiseksi uusli-

beralistinen korkeakoulupolitiikka taulukoineen. Teemoittelun avulla vastataan kysy-

mykseen siitä, millaisia korkeakoulutusta koskevia päätöksiä talouskriisien aikana on 

tehty. Uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan taulukot puolestaan kertovat, miten uusli-

beralistinen agenda tulee esille.  Tulosten tulkinnassa käytetään hyödyksi myös asiankuu-

luvaa kirjallisuutta, jonka tarkoituksena on vahvistaa analyysin luotettavuutta ja tuoda 

tulkintaan lisää informaatioarvoa. 

 

7.1 Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikan teemat 

 

Pääministeri Esko Ahon (keskusta) hallitus muodostettiin 26. huhtikuuta 1991. Hallitus 

koostui sen nimityspäivänä kahdeksasta keskustan ministeristä, kuudesta kokoomuksen 

ministeristä, kahdesta RKP:n ja yhdestä kristillisen liiton ministeristä. Voidaan siis puhua 

porvarihallituksesta.  

 

Käytin aineistona Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämis-

suunnitelmaa vuosille 1991-1996 (1993, OPM). Kehittämissuunnitelmassa koulutus- ja 

tutkimustoiminnan taloudelliset ehdot olivat muuttuneet laman vuoksi, työttömyyteen ei 

varauduttu ja kansainvälinen kenttä oli muuttunut nopeasti. Kuitenkin kehittämislinjaa 

oltiin valmiita jatkamaan taloudellisesti vaikeinakin aikoina laadun ja kansainvälistymi-

sen ollessa kehittämisen keskipisteinä. Tehostaminen ja säästötoimet pyrittiin tekemään 
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vuosina 1994-1996 niin, että ne tukivat koulutuksen ja tiedepolitiikan kehittämistä pit-

källä tähtäimellä. (OPM 1993, 5.) Dokumentissa lama oli siis läsnä, mutta siitä huolimatta 

sivistykseen ja koulutukseen haluttiin panostaa ainakin tiettyjen toimenpiteiden kautta. 

Nämä toimenpiteet muodostivat kehittämissuunnitelmassa erilaisia teemoja, jotka esitte-

len seuraavaksi. Teemoja avaavat dokumentista valitut sitaatit.  Suurimmiksi ja eniten 

esiintyviksi teemoiksi Ahon hallituksen ajan korkeakoulupolitiikassa muodostuivat: 

 

1. Kansainvälistyvä korkeakoulu ja tutkimus 

2. Rahoituksen suuntaaminen, leikkaukset ja säästöt 

3. Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen lähentyminen 

4. Tutkimuksen ja koulutuksen arviointi ja laadun valvonta 

 

Kansainvälistyvä korkeakoulu ja tutkimus esiintyi kehittämissuunnitelmassa muita 

teemoja huomattavasti enemmän. 1980-luvulta alkanut globalisaatio alkoi näkymään kor-

keakoulutusta koskevissa vaatimuksissa. Myös laman välittyi dokumenteista, sillä nyt uu-

silla toimenpiteillä keskityttiin kilpailussa pärjäämiseen ja talouskasvuun juuri koulutuk-

sen avulla. Kansainvälistyminen esiintyy kehittämissuunnitelmassa myös omana luku-

naan, mutta sen teemoja löytyy läpi dokumentin.  

 

”Kansainvälisten yhteyksien lisäämiseksi korkeakouluille luodaan selkeät toimin-

talinjat. Kansainvälisyyttä pyritään lisäämään korkeakoulujen kaikilla tasoilla. 

EY:n tutkimusohjelmiin osallistumisen helpottamiseksi järjestetään tukipalveluja 

ja tehostetaan tutkimusohjelmiin osallistuvien suomalaisten organisaatioiden toi-

mintaa sekä selkeytetään niiden välistä työnjakoa. Täysipainoinen osallistuminen 

yhteistyöhön vaatii nykyistä suurempien tutkimusyksiköiden luomista ja pienten 

yksiköiden yhteistoiminnan tehostamista. Tavoitteena on, että tutkimusohjelmat 

tuottavat Suomelle osallistumis- ja muita maksuja vastaan hyödyn.” (OPM 1993, 

13.) 

 

”Koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen on kansainvälistyvästä toimintaympäris-

töstä kyettävä laadullisesti yhä parempiin suorituksiin. Tutkimuksen huippuyksi-

köiden toimintaa tuetaan määrätietoisesti, niin että niille muodostuu edellytykset 

kilpailla kansainvälisestä johtoasemasta.” (OPM 1993, 20.) 
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Kansainvälistyminen näyttäytyi pakkona, jotta Suomi pysyisi mukana globaalissa kehi-

tyksessä. Tutkimus valjastettiin keinoksi kansainvälisessä kilpailussa pysymisessä. Tut-

kimuksen ja koulutuksen laadun oli oltava parempaa kuin ennen, sillä niiden toiminta-

alue ei rajoittunut enää vain kansalliselle tasolle. Kuten Nevala ja Rinne (2012, 220) ovat 

todenneet, tutkijakoulutuksen tehostamisen tavoitteena oli laadun parantaminen, mutta 

tohtorimäärän lisäämisen sijaan painopiste oli kansainvälistymisessä. Tutkimuksen huip-

puyksiköt alkoivat saamaan erityisen sijan. Jauhiainen, Lehto ja Rinne (2011, 188) ku-

vaavatkin vuonna 1993 Korkeakouluneuvoston julkaisemia ensimmäisiä opetuksen ja 

tutkimuksen huippuyksiköitä osaksi palkitsemisen ja erinomaisuuden politiikkaa.  

 

”Suomalaisten korkeakoulujen on kyettävä toimimaan osana eurooppalaisen kor-

keakoululaitoksen huippua. Tähän tarvitaan tutkimustyön laadun parantamista, 

kansainvälisten huippuyksiköiden luomista, kansainvälistymisen lisäämistä sekä 

tutkimuspanoksen määrätietoista suuntaamista valittuihin kohteisiin. EY:n tutki-

musohjelmat hyödynnetään täysipainoisesti Suomelle tärkeillä aloilla.” (OPM 

1993, 25.) 

 

Mielenkiintoisen edellisestä sitaatista tekee panosten keskittäminen valittuihin kohteisiin 

ja tutkimusohjelmien hyödyntäminen Suomelle tärkeillä aloilla. Kansainvälistymistä ja 

kilpailua edistävä tutkimus näyttäytyy tärkeänä osana lama-ajan korkeakoulupolitiikkaa.  

Konkreettisina keinoina kansainvälistymiseen kehittämissuunnitelmassa ehdotettiin esi-

merkiksi korkeakoulujen osallistumista kansainvälisiin koulutushankkeisiin, kansainvä-

lisesti merkittäviksi luonnehdittuihin tutkimuksiin panostamista ja ulkomailla tapahtuvan 

harjoittelun lisäämistä (OPM, 1993). Kansainvälistymisen vaatimus ei siis koskenut pel-

kästään suomalaista tutkimusta, vaan se ulottui myös yksilötasolle.  

 

Rahoituksen suuntaaminen, leikkaukset ja säästöt toivat esiin joitakin ristiriitaisia ele-

menttejä, sillä tässä teemassa kohtasivat vaikea taloustilanne sekä koulutuksen ja tutki-

muksen tason ylläpidon tärkeys. Ensinnäkin kustannuksia tuli korkeakouluissa saada alas 

esimerkiksi hallinnon puolelta. Kehittämissuunnitelmassa todettiin, että valtion talous ja 

koulutuksen kehittämisen resurssit ovat tiukalla, mutta kehittämistyötä ei silti lopetettaisi.  

 

”Vuonna 1994 vaadittavat säästöt toteutetaan prosentuaalisina leikkauksina, val-

tionosuuksia pienentämällä, palkkamenoja karsimalla, laite- ja muita hankintoja 
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siirtämällä, rakennushankkeita lykkäämällä ja uusien opiskelijoiden määrää vä-

hentämällä.” (OPM 1993, 27.) 

 

Resursseja karsittiin niin korkeakoulujen sisältä kuin opiskelijoiden määrästäkin, mutta 

jatkotutkintoa tavoittelevista haluttiin pitää kiinni. Perusrahoitus, eli valtion budjettira-

hoitus, oli niukkaa 1990-luvun alussa, ja putosi arvioiden mukaan noin neljänneksen eikä 

korjaantunut myöhemminkään. Yliopistolaitoksen ulkopuolinen rahoitus osoitettiin tut-

kimus- ja kehittämistoimintaan, ei perustutkimukseen tai opetukseen. Jatkotutkintojen 

määrä lisääntyi merkittävästi, ja tohtorikoulutuksesta puhuttiinkin tohtoritehtailun ni-

mellä. (Nevala & Rinne 2012, 222.) 

 

”Korkeakoulujen hallintoa kevennetään ja järkevöitetään selvitysmiehen ehdo-

tusten pohjalta siten, että vuoteen 1997 mennessä voidaan hallinnon kustannuksia 

vähentää korkeakoulujen kohdentamien yleisten henkilöstösäästöjen lisäksi vä-

hintään 8%:lla.” (OPM 1993, 17). 

 

”Koulutusyksiköitä vähennetään aloilla, joilla liian moniin yksiköihin jakautumi-

nen on esteenä tutkimuksen ja opetuksen kehittämiselle ja aiheuttaa turhia kus-

tannuksia. (…) Tavoitteena on koulutusohjelmien merkittävä supistaminen.” 

(OPM 1993, 8.) 

 

Säästöihin ja resurssien uudelleen suuntaamiseen liittyi myös vahvasti yliopistojen raken-

teellinen uudistaminen. Säästöjen nimissä karsittiin pois turhaksi miellettyjä yksiköitä ja 

muodostettiin suurempia yksiköitä. Laman aikana panostettiin siis tietoisesti kansainvä-

liseen kilpailuun tähtäävään tutkimukseen, mutta perustutkimuksesta, opetuksesta ja hen-

kilökunnasta oltiin tämän aineiston perusteella valmiita tinkimään.  

 

Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen lähentyminen merkitsi yritysmaailman ja valtion 

ulkopuolisten rahoituskeinojen liittymistä osaksi korkeakoulujen toimintaa. Rahoituksen 

niukkuus pakotti korkeakoulut etsimään resursseja muualta, mutta ulkopuolisen rahoituk-

sen saaminen ei ollut täysin ongelmatonta eikä se välttämättä jakautunut tasaisesti eri 

koulutusalojen välillä. Uudet yhteistyökuviot yritysten kanssa muokkasi korkeakouluja 

palvelulaitosmaiseen malliin.  
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”Rohkaistaan korkeakouluja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaan koti-

maisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. ” (OPM 1993, 28.) 

 

Sitaatista tulee ilmi paine hankkia rahaa muualta kuin valtion kautta. Ulkopuolinen tutki-

musrahoitus kasvoi merkittävästi 1980- luvulta 2000-luvun alkuun. Teknisen tutkimuk-

sen rahoittajien kuvattiin olevan erityisasemassa korkeakoulujen yhteistyössä. Suomen 

Akatemian ja Tekesin kautta kanavoitiin suurin osa valtiollisesta rahoituksesta, mutta 

myös yritysten ja ulkomaalaisten rahoittajien osuus kasvoi. Ulkopuolisten rahoituksesta 

riippuvaisuus tarkoittaa, että rahoittajat voivat valvoa resurssiensa käyttöä, ja organisaa-

tion on vastattava vaatimuksiin jatkuvuuden turvaamiseksi. Yritysrahoitus oli keskittynyt 

selkeästi tekniikkaan, lääketieteeseen ja uusien teknologioiden kehittämiseen. Esimer-

kiksi humanistiset tieteet olivat riippuvaisia Suomen Akatemiasta. (Hakala ym. 2003; 

Vanttaja 2010, 28–29.)  

 

”Korkeakoulujen tutkimusta suunnataan niin, että sen avulla voidaan tehokkaasti 

tukea kansainvälisesti kilpailukykyisen teollisuuden kasvua Suomessa. Määrära-

hoja suunnataan korkeakoulujen ja yritysten yhteisiin koulutus- ja tutkimushank-

keisiin sekä kotimaista tuotantoa edistävään ja kansantalouden tuotantorakenteen 

monipuolistamiseen tähtäävään tutkimustoimintaan.” (OPM 1993, 12). 

 

”Ammattikorkeakoulujen ja muiden soveltuvien oppilaitosten edellytyksiä tuottaa 

yrityksille teknologia- ja innovaatiopalveluja vahvistetaan.” (OPM 1993, 20.) 

 

Elinkeinoelämän lähentyminen vaikutti korkeakoulutuksen tehtäviin, jotka näyttivät liit-

tyneen entistä enemmän yritysmaailman tarpeisiin. Alemmasta sitaatista välittyy kuva 

siitä, että ammattikorkeakoulujen tarkoitus on alun perinkin ollut tuottaa palveluita yri-

tyksille, sillä nyt sitä tarkoitusta haluttiin vain vahvistaa entisestään. Koulutuksen ja tie-

teen tuli siis tukea tuotantoa ja innovaatioita. Tutkimukset valjastettiin kilpailukyvyn ja 

talouden kasvuun, ja sitä tuettiin esimerkiksi määrärahoja suuntaamalla.  

 

”Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistoimet suunnataan niin, että ne vahvista-

vat kansallista innovaatiojärjestelmäämme sekä kilpailukykymme teollista ja kult-

tuurista pohjaa. Tavoitteena on kehittynyt, kansainvälisesti suuntautunut yhteis-
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kunta, jonka kansalaisten koulutus- ja sivistystaso on korkea, jossa on vahva kan-

sallinen kulttuuri, jonka elinkeinoelämä on monipuolista ja jonka infrastruktuurit 

toimivat hyvin.” (OPM 1993, 20.) 

 

Tutkimuksella ja uusilla innovaatioilla nähtiin olevan suuri vaikutus kilpailukykyisenä 

pysymiseen ja taloudellisen tilanteen korjaamiseen. Tähän liittyi sitaatista ilmi tullut in-

novaatiojärjestelmä. Innovaatiojärjestelmä yleistyi Suomessa käsitteenä, kun Tiede- ja 

teknologianeuvosto esitteli sen vuonna 1990. Sillä viitattiin niihin tekijöihin, jotka vai-

kuttivat uuden tietotaidon kehitykseen ja hyödyntämiseen. Innovaatiojärjestelmässä koko 

koulutusjärjestelmän tuli kehittyä ja luoda valmiuksia, jotta tietoa voitaisiin käyttää hy-

väksi työelämässä. Innovaatiojärjestelmän käsite yleistyi, ja tuli osaksi kansallista tutki-

musjärjestelmää, jolloin markkinalogiikka alkoi vahvistumaan tieteen logiikan heikenty-

essä. Tieteen itseisarvoa ei painotettu innovaatioajattelussa, vaan siinä keskityttiin tekno-

logiaan ja sen innovaatioiden hyödyntämiseen.  (Hautamäki & Ståhle 2012, 60–61.)  

 

Tutkimuksen ja koulutuksen arvioinnin ja laadun valvonnan teema liittyi korkeakou-

lutusta koskevaan jatkuvaan arviointiin, joka puolestaan oli kytkettynä tulosohjauksen 

doktriiniin. Raportointipakko ja tuloksellisuus määrittivät toimintaa, vaikka korkeakoulut 

olivat saaneet lisää autonomiaa. 

 

”Toiminnan laadun korostamiseksi korkeakoulut laajentavat toimintansa arvioin-

tia. Valtakunnallisia koulutusalakohtaisia arviointeja ja korkeakoulujen koko-

naisarviointia jatketaan. (…) Suomen Akatemia jatkaa tieteenalakohtaisia arvi-

ointejaan. OECD suorittaa Suomen korkeakoulupolitikan maatutkinnan ammat-

tikorkeakoulujen kokeiluohjelma mukaan luettuna vuosina 1993-1994.” (OPM 

1993, 8.) 

 

Korkeakoulut joutuivat arvioimaan omaa toimintaansa sekä olemaan ulkopuolisen tark-

kailun alaisena. Arviointia suoritettiin välillä jopa kokonaan maan ulkopuolelta, kuten 

OECD:n toimesta. Johanna Kallon (2009) väitöskirjan mukaan OECD:n teettämät tutkin-

nat ovat edeltäneet suomalaisen korkeakoulujärjestelmän lakiuudistuksia 1980-luvulta 

lähtien. Järjestön suositukset ovat usein esillä koulutusuudistuksia tehdessä, ja päätöksen-

tekijät valikoivat järjestön arvioinneista omien intressiensä mukaisia suosituksia. 

OECD:n arvioinnit perustuvat tietyn asiantuntijaryhmän subjektiivisiin näkemyksiin, 
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eikä päätöksiä tehdessä oteta huomioon kansallista kontekstia tai arvoja. (Vanttaja 2010, 

23.)  

 

”Korkeakoulujen siirtymistä tulosohjaukseen jatketaan siten, että kaikki korkea-

koulut noudattavat tulosbudjetointia vuonna 1994. Tuloksellisuuden kriteerejä 

kehitetään yhteistyössä korkeakoulujen ja korkeakouluneuvoston kanssa. Määräl-

listen tulosten lisäksi painotetaan laatua, vaikuttavuutta ja innovaatiokykyä. Tu-

loksellisuuden arvioinnissa korostetaan tutkinnon suorittaneiden sijoittumista 

työelämään. ” (OPM 1993, 17.) 

 

Tulosohjausjärjestelmä nimensä mukaisesti ohjasi tulosten mukaan. Yllä olevasta sitaa-

tista tulee ilmi se, kuinka tuloksellisuutta arvioidaan työelämään sijoittuneiden määrää. 

Tulosbudjetointi oli ensi askel kohti tulosohjausjärjestelmää. Tulosbudjetoinnissa (toi-

mintamenobudjetointi) määrärahat, jotka ennen 1990-lukua suunnattiin käyttötarkoituk-

sen mukaan monille momenteille, suunnattiin nyt yliopistoille, jotka saivat itse kohdentaa 

ne. Tämä lisäsi yliopistojen päätäntävaltaa. (Nevala & Rinne 2012, 221.)  

 

”Toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista. Tärkeitä keinoja ovat määrärahojen 

avoin kilpailuttaminen, säännöllinen arviointitoiminta korkeakoulujen oman pää-

töksenteon tukena.” (OPM 1993, 24.) 

 

Viimeisellä sitaatilla on jokseenkin pahaenteinen sävy. Mikään toiminta ei ollut itsessään 

niin arvokas, etteikö se voisi yhtäkkiä loppua resurssien niukentuessa. Määrärahojen kil-

pailutus ja arviointi toimivat silloin osoitettuina keinoina jatkuvuudelle. Sitaatista heijas-

tuu talouskriisien ajoille tyypillinen vaihtoehdottomuuden politiikka. Korkeakouluille 

tarjottiin keinoja selviytyä vaikeista tilanteista, mutta vain tietynlaisilla tavoilla. 

 

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on vastata kysymykseen siitä, millaisia korkeakoulu-

tusta koskevia päätöksiä tehdään talouskriisien aikana. Kehittämissuunnitelmassa todet-

tiin, ettei Suomi voi hukata henkistä voimavaraansa, joka tarkoitti sivistystasoa. Tieteel-

lisen tutkimuksen ja koulutuksen päätavoitteena oli edelleen tiedon ja osaamisen lisäämi-

nen. Sivistyksen ylläpitäminen oli ”kansallinen elinehto”. (OPM 1993, 19.) Jos sivistystä 

mietitään bildung -käsitteen tai sivistysyliopiston kautta, sen ylläpitäminen näyttäytyi do-

kumentissa vain pintapuolisesti. Sivistys oli jotakin vaalittavaa ja tärkeää, mutta todelliset 
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panostukset suunnattiin huippuyksiköille tai taloudellista hyötyä tavoitteleville ja kilpai-

lukykyisille aloille sekä yritysyhteistyölle. Lama-aikana tehtiin siis sellaisia korkeakou-

lutusta koskevia päätöksiä, joiden uskottiin pelastavan vaikeina taloudellisina aikoina 

sekä kannattelevan yhteiskuntaa kohti menestystä.  

 

7.1.1 Ahon hallituskauden uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka  

 

Tutkimuksen toisena tarkoituksena on tarkastella, miten uusliberalistien koulutuspolitii-

kan agenda tulee esille talouskriiseissä. Sijoitin taulukkoon 1 Koulutuksen ja korkeakou-

luissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa vuosille 1991-1996 -dokumen-

tista löytämiäni ilmauksia eli korkeakoulupoliittisia päätöksiä, jotka voidaan määritellä 

uusliberalistisiksi Kivirauman, Rinteen ja Simolan (1999) luokittelun mukaan. Ilmaukset 

ovat aseteltuna taulukkoon siten, että ne muodostavat alaluokkia. Alaluokat puolestaan 

muodostavat jonkin tietyn uusliberalistisen koulutuspolitiikan agendan kohdan. Tässä 

kappaleessa esittelen osan taulukosta 1 niin, että valitut kohdat kuvaavat lama-ajan kor-

keakoulupolitiikkaa ja sen kontekstia parhaiten. Esimerkiksi tässä kappaleessa tuon esille 

korkeakoulujen kilpailuttamisen, kerrostumisen ja profiloitumisen (2), korkeakoulujen ja 

opettajien jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttämisen (9), pyrkimyksen tulosvastuulli-

suuteen ja laadusta palkitsemiseen (8), ulkopuolisen yhteistyön ja ulkopuolisen rahoituk-

sen lisäämisen (10) sekä julkisten koulutusinvestointien ja määrärahojen karsimisen (11). 

Esittelen viimeisenä kohdan koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen vaatimus 

(1), jonka muodostin uudeksi korkeakoulutuksen uusliberalistisen agendan kohdaksi.  

Taulukko 1 löytyy kokonaisuudestaan liitteistä (liite 1).  

 

Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka Uusliberalistinen 
käsitys 

Huippuyksiköiden muodostaminen tär-
keille tutkimusaloille.  

Koulutuksen ja tutkimuksen 
profiloituminen huipuiksi 

2. Korkeakoulu-
jen kilpailutta-

minen, kerrostu-
minen ja profi-
loituminen sekä 
näihin kytkey-
tyvä imagonko-
hennus markki-

nointeineen 

Tutkijankoulutuksen laadun nostamiseksi 
luodaan tutkimuksen ja opetuksen huippu-
yksiköistä, muusta tukijankoulutuksesta ja 
tukiyksiköistä yhteistyöverkosto. 
Määrärahat suunnataan tuotantoa edistä-
vään tutkimustoimintaan.  

Kilpailu resursseista ja huip-
puasemasta 

Huippuyksiköitä tuetaan määrätietoisesti, 
jotta ne voivat kilpailla kansainvälisestä 
johtoasemasta.  
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Sijoitin tutkimuksen huippuyksiköiden muodostamisen taulukkoon kohtaan 2 eli koulu-

jen kilpailuttaminen, kerrostuminen ja profiloituminen sekä näihin kytkeytyvä imagon-

kohennus markkinointeineen. Jauhiainen, Lehto ja Rinne (2011, 188) kutsuivat huippu-

yksiköitä osaksi palkitsemisen ja erinomaisuuden politiikkaa. Tämä kohta on hyvä esi-

merkki siitä, kuinka erilaiset päätökset olisivat voineet koskea montaa eri uusliberalisti-

sen agendan kohtaa. Perustelen kuitenkin valinnan sillä, että huippuyksiköiden muodos-

taminen pystyi luomaan kilpailua alojen välille ja se auttoi profiloimaan joitakin aloja 

huipuiksi. Resurssien ollessa tiukalla, huippuyksiköitä tuettiin niin, että ne voisivat kil-

pailla kansainvälisestä johtoasemasta tutkimuksen saralla. Esimerkiksi määrärahoja 

suunnattiin kotimaista tuotantoa edistävään toimintaan ja ”tärkeille tutkimusaloille” 

(OPM 1993, 12).  

 

Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalistinen 

käsitys 
Koulutuksen tilastoinnin ja taloudellisen 
tutkimuksen tehostaminen ja sen käyttö 
päätöksenteossa.  

Uudet järjestelmät toiminnan 
arvioinnissa 

9. Korkeakoulu-
jen ja opettajien 
työn jatkuvan          
arviointijärjes-

telmän          
pystyttäminen 
pyrkien ns. nä-

kyvään eli julki-
seen arviointiin 

Luotettavamman kustannustiedon saa-
miseksi kehitetään korkeakoulujen tieto-
järjestelmiä.  

Opetushallituksesta kehittämiskeskus, 
joka keskittyy mm. koulutuksen arvioin-
tiin.  

Tehostetaan opetuksen arviointia ja peda-
gogista tasoa nostetaan.  

Arvioinnin ja                      
laaduntarkkailun 

lisääntyminen 

Säännöllinen arviointitoiminta ylläpitää 
toimintojen jatkuvuutta. 

Korkeakoulut laajentavat arviointiaan laa-
dun korostamiseksi.  

 

Koulujen ja opettajien työn jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttäminen (9) sisälsi ilmai-

suja niin uusista valvontajärjestelmistä kuin arvioinnin lisääntymisestäkin. Tilastot, tieto-

järjestelmät ja Opetushallituksen kehittämiskeskus toimivat valvonnan välineinä. Tulos-

ohjauksen myötä korkeakoulut joutuivat arvioimaan toimintaansa ja raportoimaan tulok-

sistaan. Kehittämissuunnitelmassa haluttiin uudenlaisia, arviointitietoa tuottavia järjestel-

miä, joita voitaisiin käyttää hyväksi päätöksenteossa.  

 

Arviointi on kiehtova ilmiö siitä näkökulmasta, kuka arviointia tekee. Yksi keskeisimpiä 

periaatteita yliopistoissa on akateeminen vapaus, johon sisältyy oman toiminnan kriitti-
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nen arviointi ja sen kautta tapahtuva uusiutuminen. Myös akateeminen yhteisö arvioi it-

seään kriittisesti. Akateemista vapautta määritellään kuitenkin nykyisin myös muiden toi-

mijoiden kautta, joka vaikuttaa muun muassa siihen mitä opetetaan ja mitä tulisi oppia. 

(Kohtamäki & Tirronen 2014, 73.) Arviointia täytyy siis tapahtua, jotta korkeakoulu pys-

tyy kehittymään ja ylläpitämään toimintaansa myös tulevaisuudessa. Jännitteitä voi kui-

tenkin syntyä siitä, ketkä voivat arvioida toimintaa ja asettaa sen perusteella tavoitteita.  

 

Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalistinen 

käsitys 
Korkeakoulut siirtyvät tulosbudjetointiin.   

Tulosten aikaansaamisen 
vaatimus 

8. Pyrkimys tu-
losvastuullisuu-
teen ja laadusta 
palkitsemiseen 

Painotetaan määrällisiä, laadullisia ja vai-
kuttavia tuloksia sekä innovaatiokykyä tu-
loksellisuudessa.  
Opetuksen hyvästä tasosta palkitaan.  Laadusta palkitseminen 

 

Kohtaan 8 sijoitin tulosbudjetointiin siirtymisen, joka oli ensiaskel tulosohjaukseen, jossa 

korostui tulosvastuullisuus. Samaan aiheeseen liittyi myös määrällisten, laadullisten ja 

vaikuttavien tulosten painottaminen. Näissä korostuvat tulosten aikaansaamisen vaati-

mus. Laadusta palkitsemiseen liittyi puolestaan opetuksen hyvästä tasosta palkitseminen. 

Huippuyksikkötoiminta olisivat voineet sopia myös tähän kohtaan, mutta katsoin sen ko-

rostuvan dokumenteissa nimenomaan kilpailuttamisen ja lamanaikaisen Suomen imagon-

kohennuksen tai kilpailukyvyn kehittämisen osana. 

 

Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalistinen 

käsitys 
Selvitetään julkisen ja yksityisen koulutuk-
sen suhde ja rahoituspohjan laajennusmah-
dollisuus.  

Koulutuksen rahoituksen uu-
det mahdollisuudet 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 

Määrärahojen avoin kilpailutus ylläpitää 
toimintojen jatkuvuutta. 

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen lisääminen 

Yhteistyötä teknisen tutkimuksen rahoitta-
jien ja suoritusorganisaatioiden kanssa li-
sätään. 

Kannustetaan korkeakouluja ulkopuolisen 
tutkimusrahoituksen hankintaan. 

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä li-
sätään. 

Yritysyhteistyön lisääminen 
Määrärahoja suunnataan korkeakoulujen 
ja yritysten yhteishankkeisiin. 
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Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka Uusliberalistinen 
käsitys 

Luodaan suurempia tutkimusyksiköitä ja 
tehostetaan pienempien toimintaa.  

Korkeakoulujen sisäiset uu-
distukset säästöjen aikaan-

saamiseksi 
 

11. Julkisten 
koulutusinves-
tointien ja mää-
rärahojen karsi-

minen 
 

Koulutusyksiköitä vähennetään kustan-
nussyistä tietyillä aloilla.    

Tavoite supistaa koulutusohjelmien mää-
rää merkittävästi. 

Saman paikkakunnan korkeakoulut tehos-
tavat yhteistyötään säästöjen aikaansaa-
miseksi. 
Säästöjen toteuttaminen mm. leikkauksina 
ja valtionosuuksia pienentämällä. 

Leikkaukset koulutuksesta 
 

Hallinnon kustannuksia vähennetään hen-
kilösäästöjen lisäksi vähintään 8%:lla. 
Nettosupistuksia koulutukseen ja tietee-
seen lähes 12%:lla.  

 

Muutin kohdan 10 vastaamaan paremmin korkeakoulutusta koskevaa uusliberalistista toi-

mintaa. Se perustui alun perin uusliberalistisen koulutuspolitiikan agendan kohtaan (11) 

koulujen yksityistäminen ja ulkopuolisen sekä vanhempien rahoituksen lisääminen. Van-

hempien rahoitus ja yksityiset korkeakoulut eivät juurikaan liity suomalaiseen konteks-

tiin, joten muutin sen kohdaksi (10) ulkopuolisen yhteistyön ja ulkopuolisen rahoituksen 

lisääminen. Ulkopuolisuudella tarkoitan elinkeinoelämää ja yrityksiä, jotka eivät sinänsä 

ole osa itse korkeakouluja tai valtiolta saatavaa perinteistä rahoitusta. 

 

Välimaa (2011, 47) toteaakin, että laman aikana rahan hankkimista opetusministeriön 

budjetin ulkopuolelta alettiin näkemään luonnollisena tai jopa pakkona. Globaalishokin 

jälkeen yliopiston yhteistyö eri rahoittajien (yritykset) kanssa tuli itsestään selväksi. 

Asenne ja ilmapiiri ulkopuolista rahaa kohtaan olivat muuttuneet aikaisempien vuosi-

kymmenien kriittisestä suhtautumisesta. (Välimaa 2011, 47).  

 

Kohdassa 11 (julkisten koulutusinvestointien ja määrärahojen karsiminen) esiintyivät uu-

distukset säästösyistä sekä koulutusleikkaukset. Dokumenteissa korostuivat uudenlaisten 

resurssien hankinta ja säästötoimet. Kohdassa 10 haluttiin etsiä uudenlaisia mahdolli-

suuksia korkeakoulutuksen rahoitukseen sekä kannustaa ulkopuolisen rahoituksen han-

kintaan. Mielenkiintoisin ehdotus oli yksityisen ja julkisen koulutuksen suhteen selvittä-

minen ja rahoituspohjan laajentaminen. Dokumentissa ei selviä, tarkoitetaanko tällä pe-

ruskoulutusta vai korkeakouluja. Vaikka sillä tarkoitettaisiinkin vain perusopetusta, hel-
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pottaisi yksityisten koulujen hyväksyminen myös saman periaatteen leviämistä korkea-

kouluihin. Yksityinen voisi tarkoittaa maksullisuutta, ja kyseisessä ilmauksessa ehdote-

taankin myös rahoituspohjan laajentamista. Korkeakoulutuksen maksullisuus olisi siis 

yksi tulevaisuuden mahdollisuuksista. Korkeakouluihin yritettiinkin saada lukukausi-

maksuja Ahon hallituksen aikana. 

 

Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalistinen 

käsitys 
Korkeakoulut parantavat kiinnostavuut-
taan kansainvälistä koulutusta kehittä-
mällä.  

Tutkimuksen ja koulutuksen 
kehittyminen kansainväliseen 

suuntaan 1. Koulutuksen 
ja tutkimuksen 
kansainvälisty-
misen vaatimus 

Panostetaan kansainvälisesti merkittävään 
tutkimukseen.  

Koulutuksen ja tutkimuksen laatuvertailu 
pohjautuu kansainväliseen tasoon.  

Yhteistyötä laajennetaan kulttuuri- ja 
kauppasuhteiden kannalta tärkeiden aluei-
den kanssa.  

Kielten- ja kulttuurien opetusta lisätään 
kansainvälistyvän työelämän vuoksi. Yksilötasolla vaadittu kan-

sainvälistyminen Opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden 
kansainvälistä vaihtoa lisätään.  

 

Alkuperäisessä uusliberalistisen koulutuspolitiikan agendassa ensimmäinen kohta koski 

vanhempien oikeutta vapaaseen kouluvalintaan. Tämä ei kuitenkaan liity korkeakoulu-

tukseen, joten muodostin aineiston perusteella sen tilalle uuden kohdan eli koulutuksen ja 

tutkimuksen kansainvälistymisen vaatimuksen (1).  

 

Taulukosta selviää, että yhteistyötä oltiin lisäämässä nimenomaan kauppasuhteiden kan-

nalta tärkeiden alueiden kanssa. Tästä on havaittavissa korkeakoulupolitiikan prioriteetit, 

jotka liittyivät kilpailuun ja talouskasvuun. Vanttaja (2010, 20) pitää kansainvälisen kil-

pailukyvyn korostamista osana yliopistomaailmaan liittyvästä uusliberalistisesta ajattelu-

tavasta. Esimerkkinä tästä oli korkeakoulutuksen globalisaatiosokki. Laman tuomat haas-

teet vahvistivat ajatusta korkeakoulutuksen yhteiskunnallisesta hyödystä ja tarpeesta (Vä-

limaa 2011, 46). Markkinavetoisen yliopistolaitoksen keskeinen pyrkimys on kansainvä-

lisen huipun tavoittelu yhteiskunnalle tärkeillä aloilla (Nevala & Rinne 2012, 225). Do-

kumentissa tutkimus ja koulutus oli valjastettu osaksi kansainvälistä kilpailukykyä. Näi-

den laatua vertailtaisiin myös globaalilla tasolla. Kansainvälisyyden vaatimus koski myös 
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yksilöitä, sillä esimerkiksi kielten opetusta ja vaihto-ohjelmia lisättiin. On siis perusteltua 

liittää kansainvälisyys osaksi uusliberalistista agendaa.  

 

Taulukon avulla voidaan todeta, että lama-ajan korkeakoulupolitiikka sisälsi uusliberalis-

tisen koulutuspolitiikan elementtejä. Uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka tuli esille 

jatkuvana arviointina, tulosvastuullisuutena, elinkeinoelämän yhteistyönä ja rahoituksen 

monipuolistumisena sekä kansainvälisyyden pakkona. Mielenkiintoista on myös verrata 

uusliberalistista koulutuspolitiikkaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jossa tarkas-

teltiin talouskriisien korkeakoulupolitiikan päätöksenteon teemoja. Teemat, jotka nousi-

vat esille ovat hyvin samankaltaisia kuin taulukkoon sijoitetut löydökset ja uusliberalisti-

sen agendan kohdat. Ensin tehty teemoittelu olisi voinut myös suunnata aineiston lukuta-

paa. Taulukko on kuitenkin muodostettu teorialähtöisesti eli itse teoria (agendan uuslibe-

ralistiset kohdat) on ollut aineiston käsittelyn ohjaavana tekijänä, eivätkä muodostetut 

teemat. 

 

Näen, että näiden kahden tutkimuskysymysten tulosten samankaltaisuus liittyy Bour-

dieun (1999b; Suoranta 2008, 70) mainitsemaan yhteyteen: Uusliberalistinen ohjelma 

suosii talouden ja yhteiskunnan välistä katkosta (valtion rahoitus pienenee, kansainväli-

nen kilpailu lisääntyy, vastuu siirtyy valtiolta yliopistoille). Uusliberalistinen järjestelmä 

näyttäytyy taloudellisia toimijoita ohjaavana pakkona (säästöt ja leikkaukset välttämättö-

miä, kilpailukyvyn nosto, kansainvälistymisen pakko). Esitin tutkimuksen alussa ajatuk-

sen siitä, että uusliberalistinen koulutuspolitiikka hyötyy talouskriiseistä, sillä sen ehdot 

ja tavoitteet saavat hedelmällisen maaperän huonoista taloudellisista tilanteista. Teemo-

jen ja agendaan perustuvien löydösten perusteella voidaan todeta, että talouskriisien kor-

keakoulupolitiikka ja uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka sisältävät samanlaisia ta-

voitteita. 

 

7.2 Vanhasen II hallituksen korkeakoulupolitiikan teemat 

 

Pääministeri Matti Vanhasen (keskusta) toinen hallitus nimitettiin 19.04.2007 ja se oli 

toiminnassa 22.06.2010 asti. Hallituksen muodosti kahdeksan keskustan ja kahdeksan ko-
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koomuksen ministeriä, ja loput neljä ministeriä olivat vihreiden ja RKP:n edustajia. Hal-

lituksen enemmistö siis koostui keskusta- ja oikeistolaisakselin poliitikoista. Globaali ra-

hoituskriisi alkoi vuosi hallituksen muodostamisen jälkeen.  

 

Käytin analyysissa Opetusministeriön julkaisua Korkeakoulut 2009: Yliopistot ja ammat-

tikorkeakoulut korkeakoulupolitiikan toteuttajina (OPM, 2009). Siinä käsiteltiin korkea-

koulujen tulevaisuutta, ajankohtaisia linjoja, tavoitteita ja rahoitusta. Taantuma sekä uusi 

yliopistolaki määrittivät uutta kehitystä. Dokumentissa todettiin, että 1990-luvun laman 

aikana osaamisen kehittämiseen panostettiin, jolloin saatiin aikaiseksi hyviä tuloksia. 

Kansantalous kasvoi ja innovaatiojärjestelmästämme tuli hyvä esimerkki kansainvälises-

tikin. Taantumassa oli uskottava nytkin siis osaamisen kehittämiseen. Vaikka tutkimusta 

ja koulutusta vahvistettiinkin, painotettiin nyt aiempaa voimakkaammin osaamisen hyö-

dyntämistä, resurssien vapauttamista rakenteista sekä laadun vahvistamista. (OPM 2009, 

9.) Suurimmiksi ja muita teemoja enemmän esiintyviksi teemoiksi muodostuivat: 

 

1. Rahoituspohjan monipuolistaminen 

2. Kansainvälistyvä korkeakoulu ja tutkimus 

3. Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen lähentyminen 

4. Tutkimuksen ja koulutuksen arviointi ja laadun valvonta 

 

Hallituskauden merkittävimmäksi teemaksi nousi analyysissa rahoituspohjan monipuo-

listaminen. Perusrahoitus luvattiin turvata valtion puolesta, mutta rahoituspohja laajeni 

entisestään uuden yliopistolain myötä. Kilpailuun perustuvaa rahoitusta lisättiin myös, ja 

se sisälsi laadunvarmistuksen elementin. Lisärahoitusta saattoi myös saada tuloksellisuu-

desta.  

 

”Kilpailuun perustuvaan rahoitukseen on sisäänrakennettu laadunvarmistusulot-

tuvuus. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kyky houkutella kilpailuun perustuvaa 

tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialta tai Tekesiltä asemoi korkeakouluja kan-

sallisella tasolla. Erityisesti yliopistosektoreilla yliopistojen mahdollisuudet osal-

listua Tekesin teknologiapainotteisiin ohjelmiin eivät ole yhtäläiset johtuen 

eroista tieteenalarakenteessa (vrt. taideyliopistot). (OPM 2009, 26.) 
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Sitaatista käy ilmi, että kilpailuun perustuvassa rahoituksessa laatu on jollakin tapaa var-

mistettu valmiiksi. Seuraavaksi todetaan, että eri korkeakoulut eivät ole samanlaisessa 

asemassa keskenään tässä kilpailussa, joka koskee esimerkiksi niitä ohjelmia, joissa pai-

nottuu teknologia. Korkeakoulut eivät siis voisi kilpailla täysin tasavertaisesti keskenään 

rahoituksesta tai edes pysty tämän laadunvarmistuslogiikan perusteella olemaan yhtä ta-

sokkaita keskenään.  

 

”Korkeakoulujen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeistä. Yliopistoille sopi-

musindikaattoriksi asetettu täydentävän rahoituksen osuus yliopiston kokonaisra-

hoituksesta pyrkii arvioimaan korkeakoulun ulkopuolelta tulevan rahoituksen 

määrän kehityksen kautta sitä, miten kiinnostava yhteistyökumppani korkeakoulu 

ympäröivälle yhteiskunnalle on. Ammattikorkeakoulusektorilla vastaava indi-

kaattori on muotoiltu maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrän suhteena 

koko ammattikorkeakoulun tulorahoituksen määrään.” (OPM 2009, 28.) 

 

Yliopistojen täydentävää rahoitusta käytettiin arvioinnin välineenä. Ammattikorkeakou-

luissa vastaava arviointi tapahtui sen palveluiden tuottamien tulojen kautta. Nevalan ja 

Rinteen (2012, 225) mukaan kansainvälisen huipun saavuttamiseen vaadittiin yliopis-

toilta voimakasta profiloitumista tietyille alueille. Yliopistojen oli vuonna 2010 karsittava 

omilta painopistealueiltaan, jotta opetusministeriön vaatimukset täyttyisivät. Perusrahoi-

tus ei lisääntynyt, joten kansainvälisen huipun tavoittelun rahoitus tuli täydentävästä eli 

ulkopuolisesta rahoituksesta. Uuden lain edellytykset rahoituksen suuntaamisesta paino-

pistealueille herätti huolta tieteellisestä tutkimuksesta ja sen autonomian tahallisesta vä-

hentämisestä.  Uhkana oli, että tutkimuksen suuntautuu sellaisille aloille, joissa tuotetaan 

esimerkiksi nopeita innovaatioita. (Nevala & Rinne 2012, 225–226.) 

 

Rahoituspohjaan liittyviä muita mielenkiintoisia linjauksia olivat yliopistojen rahoituksen 

riippuminen tulevaisuudessa tuloksellisuudesta sekä ammattikorkeakoulujen palkitsemi-

nen. Tuloksellisuudesta voitiin palkita tai sen puutteesta rangaista, kuten seuraavista si-

taateista ilmenee.  

 

”Tavoitteena on, että kaudella 2010-2012, uusimuotoisten yliopistojen rakentu-

misvaiheessa yliopistojen keskinäiset rahoitussuhteet eivät olennaisesti muutu – 
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pidemmällä aikavälillä toiminnan tuloksellisuus heijastuu yksittäisen yliopiston 

saamaan rahoitukseen.” (OPM 2009, 29.) 

 

”Opetusministeriö varautuu myöntämään tuloksellisuuskriteerien perusteella 

tehtävässä arvioinnissa parhaiten menestyneille ammattikorkeakouluille tuloksel-

lisuusrahaa vuosina 2010-2012 vuosittain 4 miljoonaa euroa” (OPM 2009, 31). 

 

Tuloksellisuudesta palkitseminen ei rajoittunut vain ammattikorkeakouluihin, sillä myös 

yliopistot saivat rahoitusta sen perusteella, miten hyvin ne suoriutuivat hallituksen aset-

tamien painopisteiden kehittämiseen. Valtion rahoitus sisälsi strategiarahoitusosuuden 

(6%). Yliopistojen strategiatyöstä myönnettiin rahoitusta sen mukaan, miten strategialin-

jaukset huomioivat valtakunnalliset (eduskunnan ja hallituksen asettamat) tavoitteet kou-

lutukseen ja tieteeseen. Vuosina 2010-2012 painopisteitä olivat tutkijanuran kehittäminen 

ja kansainvälistyminen. (OPM 2009, 30.)  

 

Kansainvälistyvä korkeakoulu ja tutkimus oli toinen merkittävä teema ja kehittämis-

toimien yksi painopisteistä opintojen nopeuttamisen lisäksi.  Dokumentissa todettiin, että 

kansainvälinen kilpailukyky oli laskussa, ja kansainvälisen tieteen kärjet olivat edellä. 

Suomea uhkasi aseman menettäminen innovaatioiden ja yhteistyön kannalta. Kansainvä-

listymisstrategia oli aloitettu jo vuonna 2007, ja työn tuli jatkua tulevina vuosina. Kan-

sainvälisen tutkimusrahan kasvulle oli myös asetettu korkea tavoite. Dokumentissa tämä 

tutkimusraha nähtiin yliopistojen luottamuksena siihen, että uusi yliopistolaki tarjosi 

mahdollisuuksia kansainvälisyyteen. (OPM 2009, 26.)  

 

”Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa linjattujen toimenpiteiden tarkoi-

tuksena on luoda Suomeen aidosti kansainvälinen sekä vahva ja vetovoimainen 

korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö, joka edistää yhteiskunnan kykyä toimia avoi-

messa kansainvälisessä ympäristössä, tukee monikulttuurisen yhteiskunnan tasa-

painoista kehitystä ja kantaa vastuuta globaalien ongelmien ratkaisemisesta. Suo-

malaisen korkeakoulujen kansainvälistymistä vahvistamalla parannetaan korkea-

koulutuksen ja tutkimuksen laatua. Kansainvälistymisstrategian lisäksi korkea-

koulujen rakenteiden ja prosessien uudistuminen – rakenteellinen kehittäminen ja 

yliopistolain uudistus – tähtäävät aidosti kansainväliseen korkeakouluyhteisöön, 
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joka on laadukas ja houkutteleva kumppani parhaille kansainvälisille toimi-

joille.” (OPM 2009, 27.) 

 

Kansainvälisyys oli vahvasti kytkettynä globaaliin kilpailuun sekä tutkimuksen ja koulu-

tuksen laadun nostoon. Sitaatissa mainitaan, että suomalainen korkeakouluyhteisö kantaa 

myös vastuuta globaalien ongelmien ratkaisussa. Tähän liittyi muuttunut kuva kansain-

välisistä tiedesuhteista ja Suomen asemasta. Kun vielä 1980-luvun alussa kansainvälisyy-

den lisäämistä perusteltiin eriarvoisuuden vähentämisellä ja kansakuntien jännitteiden 

purkamisella, vuosikymmenen lopussa kansainvälisyyden lisääminen merkitsi kilpailu-

kyvyn parantamista. Ennen muutosta Suomi oli lähinnä kuunteluoppilaana, mutta nyt ha-

luttiin vaikuttaa enemmän kansainväliseen keskusteluun sekä tarjota jotakin uutta ulko-

maisille tutkijoille. (Vanttaja 2010, 89–90.) 

 

”Korkeakoulujen ja opetusministeriön välisissä sopimuksissa sovitaan korkea-

koulukohtaisesti määrällisistä tavoitteista kansainväliselle opiskelijaliikkuvuu-

delle. Asetetuilla tavoitteilla pyritään lisäämään Suomeen tulevien ja täältä yli 

kolme kuukautta kestävään vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrää. Suomalais-

ten korkeakoulujen vetovoimaisuutta tarkastellaan myös ulkomaisten tutkinto-

opiskelijoiden lukumäärälle asetettujen tavoitteiden kautta.” (OPM 2009, 27.)  

 

Korkeakoulujen houkuttelevuuden arviointi tapahtui esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden 

määrän kautta. Korkeakoulut aloittivat kokeilun, jossa lukukausimaksuja voitiin periä 

tiettyihin maisteriohjelmiin osallistuvilta opiskelijoilta, jotka tulevat EU:n tai ETA-alu-

een ulkopuolelta. Kokeiluun kuului myös stipendijärjestelmä. (OPM 2009, 15.) Vanttajan 

(2010, 84) mukaan yliopistossa opiskelevien ulkomaalaisten lukukausimaksu vaihteli 

3500 euron ja 12 000 euron välillä. Ammattikorkeakoulut sovelsivat samanlaista käytän-

töä. Korkeakoulujen houkuttelevuutta lisättiin opetusministeriön, Sitran ja elinkeinoelä-

män stipendirahoituksella, jonka tarkoitus oli apurahojen myöntäminen lahjakkaille, ta-

loudellista apua tarvitseville ulkomaalaisille opiskelijoille. (OPM 2005; Vanttaja 2010, 

84.) 

 

On mielenkiintoista, että korkeakoulutuksen vetovoimaisuutta oltiin lisäämässä, mutta 

lukukausimaksujen perimisellä voi olla houkuttelevuuden kannalta negatiivisia vaikutuk-
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sia. Vanttaja (2010, 94) kysyykin, miksi opiskelijat valitsisivat Suomen, jos samalla ra-

halla saa maantieteellisesti mukavamman vaihtoehdon. Suomalaiset yliopistot tuskin pys-

tyvät kilpailemaan tasavertaisesti monikertaisia resursseja omaavien ulkomaalaisten yli-

opistojen kanssa. (Vanttaja 2010, 94.) Sipilän (2007) mukaan kansainvälisyys on rajat 

ylittävää kilpailua opiskelijoista, opettajista, tutkijoista, rahoituksesta ja innovaatioista. 

Suomalaisilla yliopistoilla on kuitenkin vaikeuksia houkutella korkeatasoisia tutkijoita tai 

opettajia ulkomailta, sillä se edellyttäisi muun muassa parempia palkkoja. Rekrytointi ta-

pahtuukin siksi usein Suomesta tai matalampien palkkojen alueilta, ei niinkään tieteen 

kansainvälisistä keskuksista. (Vanttaja 2010, 90.) 

 

”Tavoitteena on, että Suomessa olisi nykyistä vahvempi, laadukkaampi ja kan-

sainvälisesti vetovoimaisempi korkeakoululaitos, korkeatasoinen tutkijakoulutus 

ja tutkijakunta sekä maailman luokan tutkimusympäristöjä.” (OPM 2009, 17.) 

 

Sitaatissa korostetaan entistä parempaa korkeakoululaitosta, joka olisi korkeasta laadus-

taan tunnettu ympäri maailman. Kansainvälistymiseen liittyy usein myös koko korkea-

koulujärjestelmän vertailu ulkomaisten huippuyliopistojen kanssa. Usein keskusteluissa 

tuotiin esille Harvard. Koko järjestelmän vertaaminen yhteen laitokseen ei kuitenkaan 

jätä tilaa perinteiden eikä huomioi koulutuksen sosiaalisia funktioita ja erilaisia resurs-

seja. Vertailu ei ole siis kovin tasapuolista, sillä Harvardin vuosibudjetti hipoo koko suo-

malaisen korkeakoulujärjestelmän rahankäyttöä. (Välimaa 2011, 54.) Yllä oleva sitaatti 

kytkeytyykin kysymykseen siitä, voidaanko edes realistisesti kamppailla globaalilla ta-

solla tasavertaisesta paikasta suurten budjettien yliopistojen kanssa.  

 

Seuraava suurempi teema oli elinkeinoelämän ja korkeakoulujen lähentyminen. Ra-

hoituspohjan muutokset kannustivat korkeakouluja laajentamaan yhteistyötään yritysten 

kanssa ja keskittymään huipputason tutkimukseen.  

 

”Tiede- ja teknologianeuvoston vuonna 2006 tekemien linjausten mukaisesti hal-

litus käynnisti ja rahoittaa yhteistyössä yrityssektorin kanssa tieteen, teknologian 

ja innovaatiotoiminnan strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOK). Stra-

tegisen huippuosaamisen keskittymien avulla kohdistetaan uusia ja nykyisiä ra-

hoitus-, henkilö- ja muita resursseja yritysten kannalta tärkeisiin kohteisiin. Kes-
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kittymillä pyritään varmistamaan Suomen kilpailukyky pitkällä aikavälillä. Kes-

keisiä osaamisalueita ovat energia ja ympäristö, metalliteollisuus, metsä, terveys 

ja hyvinvointi sekä tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut. SHOK:it tarjoavat 

huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille uuden 

tavan tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään. ” (OPM 2009, 24.) 

 

Yritysten kanssa tehty yhteistyö ei ollut sinänsä mitään uutta, kuten 1990-luvun koulu-

tuspolitiikassa ilmeni. Yhteistyötä oli jo aikaisemmin pyritty lisäämään kilpailukyvyn 

kasvattamiseksi. Välimaa (2011, 52) toteaa kuitenkin, että koulutuspoliittisen lainsäädän-

nön kanssa oli 2000-luvulla kehitelty kansallista innovaatiojärjestelmää, jossa tavoiteltiin 

suomalaisten yliopistojen sitoutumista tiukemmin yhteistyöhön yritysten kanssa. Oh-

jelma oli alkanut jo laman jälkeen. Julkinen valta tuki tätä yhteistyön uutta muotoa ja 

SHOKit edustivat uusinta vaihetta tässä politiikassa. Strategisen huippuosaamisen kes-

kittymät yhdistivät yritysten ja toimialojen intressit sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

potentiaalit. (Välimaa 2011, 52.)  

 

Resurssit keskitettiin yllä olevan sitaatin mukaan yritysten kannalta tärkeisiin kohteisiin 

ja osaamisalueet oli määritelty valmiiksi. Tutkimusjärjestelmä on perinteisesti koostunut 

erillään olevista yliopistoista, valtion tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä, joiden tehtävät 

ovat olleet erilaisia. Yliopistojen hankala taloudellinen tilanne oli johtanut näiden kolmen 

sektorin lähenemiseen. Esimerkkinä markkinasuuntautuneisuudesta olivat yliopistojen 

läheisyyteen perustetut teknologiakeskukset ja tiedepuistot sekä erilaiset yrityksille ja yh-

teisöille kohdistetut palvelut. (Vanttaja 2010, 31–32.) Seuraavat sitaatit kuvastavat myös 

tätä toimintaa, ja liittyvät samalla innovaatiopolitiikan ja palvelulaitostumisen vaatimuk-

siin. 

 

”Korkeakoulutoimintoja kootaan enenevästi yhteisille kampuksille, joissa inno-

vaatiojärjestelmän eri toimijat kohtaavat luovissa ja innovatiivisissa toimintaym-

päristöissä.” (OPM 2009, 17.) 

 

”Ammattikorkeakoulut vahvistavat työelämään, taiteelliseen toimintaan ja alu-

eellisiin tarpeisiin kytkeytyvää opetusta, yrittäjyyttä sekä erityisesti tuotekehityk-

sen sekä yritysten, työyhteisöjen ja kolmannen sektorin kehittämiseen liittyvää tut-

kimus- ja kehitystyötä.” (OPM 2009, 25.) 
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Yliopistoja koskivat entistä selkeämmät tavoitteet pitää yllä suhteita yrityksiin. Ammat-

tikorkeakoulujen kohdalla vaatimukset pysyivät lähinnä siinä, että ne vahvistavat suhtei-

taan yritysmaailmaan ja sen tarpeisiin vastaamiseen. Yliopistot olivat asteittain lähene-

mässä sellaista asemaa, jota pidettiin jo alun alkaen ammattikorkeakouluille tyypillisenä.  

 

Tutkimuksen ja koulutuksen arviointi ja laadun valvonta muodostui myös tärkeäksi 

teemaksi. Laatua haluttiin mitata esimerkiksi tieteellisten julkaisujen määrällä. 

 

”Sopimuskaudella 2010-2012 yliopistojen tieteellisten julkaisujen sekä kansain-

välisten referee-julkaisujen suhteuttaminen opetus- ja tutkimushenkilökuntaan 

antaa viitteitä kunkin yliopiston henkilöstön tutkimusintensiivisyydestä ja laa-

dusta. Tutkimustoiminnan laatua kuvaa erityisesti kansainvälisten referee-julkai-

sujen määrä. Ammattikorkeakoulusektorilla päätoimisten opettajien t&k -henki-

löstön julkaisuaktiivisuutta seurataan suhteuttamalla em. henkilöstön julkaisujen 

lukumäärä henkilöstön lukumäärään.” (OPM 2009, 25–26.) 

 

Laatua mitattiin ja arvioitiin kansainvälisesti arvoitujen julkaisujen määrän perusteella. 

Tutkijoiden oli toimittava julkaisumarkkinoilla, joissa tavoitteena oli saada artikkelit jul-

kaistuksi arvostetuissa lehdissä sekä saada muut siteeraamaan niitä. Julkaisujen määrät 

eivät välttämättä taanneet itse laatua. Ongelmaksi muodostui myös eri alojen julkaisu-

tahti, jota siteerauskäytännöt hidastavat tai nopeuttavat. Humanistisissa tieteissä artikke-

lien huomaaminen kestää kauemmin. (Vanttaja 2010, 88–89.) Mielenkiintoista on kuiten-

kin se, että Suomessa julkaisutoiminta on ollut erittäin tuottoisaa, ja Suomi on yksi suu-

rimpia julkaisujen tuottajia bruttokansatuotteeseen ja asukaslukuun suhteutettuna (Hau-

tamäki 2008; Vanttaja 2010, 88). 

 

”Koulutuksen laatuun liittyviä indikaattoreita sopimuskaudella 2010-2012 ovat 

opiskelija-opettaja -suhde, tutkintojen määrä suhteessa opettajien määrään ja vä-

hintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista. Opintopro-

sessien sujuvuutta ja opintojen ohjauksen osuvuutta arvioidaan tarkastelemalla 

perustutkinnon aloittaneista tutkinnon suorittaneiden osuutta 5/7 vuoden kuluttua 

aloittamisesta (%) sekä tarkastelemalla opintojen läpäisyä. Korkeakoulujen 
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ydinprosessien, opetuksen ja tutkimuksen toimivuutta tarkastellaan myös sopi-

muskaudeksi asetettavien keskimääräisten tutkintotavoitteiden toteutumien 

kautta.” (OPM 2009, 20–21.) 

 

Opintojen nopeuttaminen oli toimintakauden yksi painopisteistä. Opintojen läpäisyä pi-

dettiin myös osana laadun mittaamisen järjestelmää. Nopeuttamisen vaatimukset liittyivät 

työikäisen väestön ikärakenteen muutokseen ja eläkeläisten määrän kasvuun. Korkeakou-

lujen opintoaikojen pituus näyttäytynyt ongelmana jo 1960-luvulta lähtien. (Vanttaja 

2010, 43.) Mistään uudesta ilmiöstä ei siis ollut kyse. 

 

”Vuodesta 2010 alkaen yliopistojen rahoitus osoitetaan yliopistoille. Rahoitus-

mallissa hallitusohjelman mukaisesti on painotettu laadun ja vaikuttavuuden mer-

kitystä ja tutkimuksen painoarvoa lisätty suhteessa koulutukseen. Koulutuksessa 

laadun ja vaikuttavuuden painoarvo on tutkimusta vähäisempi, jotta kaikkien yli-

opistokoulujen koulutusresurssien riittävyys voidaan turvata.” (OPM 2009, 29.) 

 

Tutkimuksen laadun varmistamista painotettiin siis hieman enemmän, kuin itse koulutuk-

sen laatua. Opetusministeriö asetti vuonna 2004 työryhmän edistämään laadunvarmis-

tusta Bolognan prosessin mukaisesti. Työryhmän esitykset ovat voimassa myös 2010-

luvulla. Laadunvarmistusjärjestelmiä tuli kehittää esimerkiksi niin, että ne täyttivät Eu-

roopan korkeakoulutusalueen kriteerit, olivat jatkuvia ja dokumentoituja sekä osa ohjaus-

järjestelmää. Laadunvarmistusjärjestelmät olivat yksi tapa hallita ohjata käytäntöjä sekä 

esimerkki siitä, miten yksityisen sektorin toimintatapoja otetaan osaksi korkeakouluja. 

(Deem 1998; Morley 2003; Ursin 2014, 226.) 2000-luvulla managerialistinen laatukäsitys 

(toiminnan lopputulosten laadun hallinta, korkeakouluyhteisön ulkopuolelta asetetut kri-

teerit) oli tullut jäädäkseen. Yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa säädettiin koulujen 

osallistuminen ulkopuoliseen arviointiin säännöllisesti. (Ursin 2014, 239.) Vaikka kor-

keakoulujen autonomia lisääntyikin rahoituksen vapautuessa, ohjat pidettiin silti tiukasti 

valtiovallan käsissä juuri arvioinnin ja laaduntarkkailun kautta.  

 

7.2.1 Vanhasen hallituskauden uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka  

 

Vanhasen 2. hallituksen uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan kohdista esittelen seuraa-

vaksi arviointijärjestelmän pystyttämisen (9), ulkopuolisen yhteistyön lisäämisen (10) ja 
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korkeakoulujen yrityistämisen (4). Varsinkin yrityistäminen on syytä esitellä tässä kap-

paleessa, sillä uuden yliopistolain jälkeen se oli tullut hyvinkin ajankohtaiseksi ja muut-

tanut merkittävästi hallintomallia korkeakouluissa. Muodostunut taulukko oli ylivoimai-

sesti suurin kaikista hallituskausista ja se löytyy kokonaisena liitteistä (liite 2).  

 

Taulukko 2. Vanhasen II hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
OPM ohjaa ja seuraa kirjallisella palaut-
teella tavoitteiden toteutumista.  

Arviointijärjestelmät toimin-
nan arvioinnissa 

 

9. Korkeakoulu-
jen ja opettajien 
työn jatkuvan          
arviointijärjes-

telmän          
pystyttäminen 
pyrkien ns. nä-

kyvään eli julki-
seen arviointiin 

 

Korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyttä 
ja tuottavuutta arvioidaan tutkinnon suorit-
taneiden työllistymisen kautta.  
Laatuun liittyvät indikaattorit ovat esim. 
opiskelija-opettaja -suhde tai tutkintojen 
määrä suhteessa opettajiin.  
Politiikkatavoitteiden toteutumista seura-
taan laajan indikaattoriseurannan avulla.  
Opintoprosessien ja -ohjauksen sujuvuutta 
arvioidaan tutkinnon suorittaneiden osuu-
desta sekä opintojen läpäisystä.  
Tohtorinkoulutuksen tuloksellisuus mita-
taan suoritettujen tutkintojen muodossa ja 
suhteutetaan professorien lukumäärään 
(tutkimusintensiivisyyden indikaattorita-
voite). 
Kansainväliset referee-julkaisut kertovat 
yliopiston laadusta ja tutkimusintensiivi-
syydestä.  Julkaisut laadunarvioinnin 

välineenä AMK:n henkilökunnan julkaisuaktiivi-
suutta valvotaan suhteuttamalla julkaisu-
jen määrää henkilöstön määrään.  

 

Koulujen ja opettajien työn jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttäminen (9) sisälsi eri-

laisia indikaattoreita ja mittaussysteemejä, joilla arvioitiin vaadittujen tavoitteiden toteu-

tumista, kuten 1990-luvun laman aikanakin. Uutta olivat julkaisut laadunarvioinnin väli-

neenä. Julkaisujen määrä ja julkaisuaktiivisuus oli valjastettu laadun mittariksi. Sijoitin 

julkaisut arviointijärjestelmän osaksi, vaikka ne voisivat liittyä myös agendan kohtaan 8 

eli tulosohjaukseen ja laadusta palkitsemiseen, sillä esimerkiksi yksi huipputason artik-

kelijulkaisu on jopa 17 000 euron arvioinen (Seuri & Vartiainen 2018, 11). Julkaisuista 

voidaan siis palkita rahoituksella. Kansainvälisiä julkaisuja ja julkaisuaktiivisuutta kui-

tenkin valvottiin ja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstöä suhteutettiin aktiivi-

suuden mukaisesti. 
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Taulukko 2. Vanhasen II hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Yliopistojen täydentävä rahoitus arvioi ul-
kopuolelta tulevan rahoituksen määrän ke-
hityksen kautta, miten kiinnostava yhteis-
työkumppani se on.  

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen lisääminen 

 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 

AMK:ssa maksullisesta palvelutoimin-
nasta saadut tulot suhteutetaan AMK:n tu-
lorahoituksen määrään.  
Lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulko-
puolisilta opiskelijoilta sekä stipendijärjes-
telmä vähävaraisille.  
Yliopistot saavat monipuolistaa rahoitus-
pohjaansa.  
Hallitus ja yrityssektori rahoittavat tieteen, 
teknologian ja innovaatiotoiminnan strate-
gisen huippuosaamisen keskittymiä 
(SHOK).  
SHOK:n avulla kohdistetaan henkilö-, ra-
hoitus- ja muita resursseja yritysten tärkei-
siin kohteisiin. 

 
Yhteistyön lisääntyminen ul-
kopuolisten tahojen kanssa 

 

SHOK:it tarjoavat korkeatasoisille tutki-
musyksilöille ja yrityksille yhteistyömah-
dollisuuden.  
Keskittymissä yritykset ja tutkimusyksiköt 
määrittelevät yhdessä tutkimussuunnitel-
mia.  
Korkeakoulut lisäävät yhteistyötä työelä-
män ja innovaatiojärjestelmän kanssa. 
Tutkijanura houkuttelevammaksi tutki-
mushenkilöstön ja yritysmaailman kaksi-
suuntaista liikkuvuutta lisäämällä.  
Yritykset, työyhteisö ja viranomaiset osal-
listuvat korkeakoulujen kehittämiseen ja 
hyödyntävät niiden osaamista.  
Tavoitteena tohtorintutkinnon suorittanei-
den sijoittuminen yrityssektorille tai työ-
elämään akateemisen yhteisön sijaan.  

 

Korkeakoulut 2009 -dokumentti sijoittui aikakaudeltaan vuonna 2008 alkaneeseen glo-

baalin rahoituskriisiin. 1990-luvun laman aikaisessa korkeakoulupolitiikassa korostui jul-

kisten koulutusinvestointien ja määrärahojen karsiminen, mutta nyt säästöjä ei nyt juuri-

kaan mainittu. Rahoituspohjan muutokset toivat uudenlaisia mahdollisuuksia lisäresurs-

seihin tietyin ehdoin. Perusrahoitus oli kuitenkin turvattu ja sidottu indeksiin. Budjettira-

hoitus on yleensä koostunut perusrahoituksesta (70%), hankerahoituksesta (6,5%) ja tu-

loksellisuusrahasta (23,5%). (Lahtinen 2008, 75.) Budjettirahoitus oli vähentynyt, mutta 

sen ohella esimerkiksi opiskelijamäärä on lisääntynyt 1990-luvulta vuoteen 2008 lähes 
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50 prosenttia. Rahoituksen vähentyminen tarkoitti, että yliopistoille tarkoitetuista perus-

tehtävistä ei pystytty huolehtimaan perusrahoituksen turvin. (Välimaa 2011, 48.) Perus-

rahoitus oli luvattu turvata, mutta sen riittävyys oli toinen kysymys.  

 

Mainintoja ulkopuolisen yhteistyön ja ulkopuolisen rahoituksen lisäämisestä (kohta 10) 

kerääntyi huomattavasti muita kohtia enemmän tällä hallituskaudella. Ulkopuolinen ra-

hoitus näkyi esimerkiksi tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan strategisen huippu-

osaamisen keskittymät (SHOK), joita hallitus ja yrityssektori yhdessä rahoittivat. Sijoitin 

myös lukukausimaksujen perimisen mahdollisuuden EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opis-

kelijoilta, sillä raha tulisi opiskelijoiden taskuista eli valtion ulkopuolelta. SHOKit olisi 

voitu sijoittaa kohtaan 2 (koulujen kilpailuttaminen ja profiloituminen), mutta perustelen 

huippuosaamisen keskittymien sijoittamisen kohtaan 10 sillä, että ilmaisut itsessään si-

sälsivät enemmän ulkopuolisen yhteistyön ja niiden kanssa verkostoitumisen korosta-

mista. 

 

 Yhteistyön lisääminen ulkopuolisten tahojen kanssa sisälsi SHOKien avulla toteuttavia 

yhteistyöhankkeita yritysten ja tutkimusyksiköiden välillä. Yhteistyön uudet muodot kos-

kivat myös tutkijoita, joita haluttiin nyt enemmän yritysmaailmaan töihin yliopistojen si-

jaan. Tutkijanura haluttiin myös houkuttelevammaksi lisäämällä kaksisuuntaista liikku-

vuutta tutkimushenkilöstön ja yritysmaailman välillä. Suomi oli alkanut panostamaan tut-

kijakoulutukseen jo lama-aikana, ja 2000-luvulle tultaessa määrälliset tohtoritavoitteet 

nousivat joka vuosi. Yliopistot pitävätkin mielellään tohtorituotannon määrän korkealla, 

ettei rahoitusta supistettaisi. Valtaosan tohtoreista työllisti kuitenkin julkinen sektori 

(85%), vaikka Opetusministeriö tavoittelikin tohtoreita töihin yliopistolaitoksen ulkopuo-

lelle. (Vanttaja 2010, 56–57.) 

 

Taulukko 2. Vanhasen II hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Rehtorin asemaa vahvistetaan. 

Hallintomallin yrityistäminen 
 

4. Korkeakoulu-
jen yrityistämi-
nen (manageria-
lismi johtami-

sessa) 

Yliopiston hallituksen jäsenistä väh. 40% 
ulkopuolisia.  
Yliopistojen henkilöstön virkasuhteet työ-
suhteiksi ja työlainsäädännön piiriin. 
Säätiöyliopistoihin voidaan valita koko-
naan ulkopuolinen hallitus.  
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Taloudellinen autonomia tuo uusia velvol-
lisuuksia kuten yrittäjämäisempää osaa-
mista johtamisessa.  
AMK:n t&k hankkeet palvelevat alueita ja 
tuovat tutkimus- ja kehitystyöstä tuloja.  

Akateeminen työ kohti liike-
toimintaa ja palveluiden tuot-

tamista 

Yliopistot voivat käyttää liiketoiminnasta, 
lahjoituksista ja pääomatuloista saatavaa 
varallisuutta.  
Korkeakoulut tehostavat tutkimustulosten 
ja osaamisen käyttöä liiketoiminnassa ja 
innovaatiopalveluissa.  
Valtio pääomittaa yliopistot taloudellisen 
turvan vuoksi, kun se ei ole vakavaraisuu-
den takaaja enää jatkossa.  
AMK:t vahvistavat erityisesti tuotekehi-
tyksen ja yritysten tarpeisiin tutkimus- ja 
kehitystyötä.  

 

Korkeakoulujen yrityistäminen (4) näkyi niin hallinnon uudistamisessa kuin akateemi-

sessa työssä, joka alkoi lähetä yritystoimintaa. Yritysten tarkoitus on tuottaa palveluita ja 

saada liiketoiminnasta tuloja. Joskus niiden kannattamaton toiminta voidaan pelastaa pää-

omituksella. Akateeminen työ näytti myös siirtyneen kohti liiketoiminnan aluetta ja esi-

merkkeinä siitä olivat yliopistojen pääomittaminen sekä mahdollisuus käyttää liiketoi-

minnasta saatavaa varallisuutta. Ammattikorkeakoulujen puolestaan tuli vahvistaa erityi-

sesti tuotekehitystään ja tutkimustyötä yritysten tarpeisiin. Edellä esitetyn kohdan 10 il-

maisut ja aihealueet muistuttavat tätä paljonkin, mutta teen silti eron näiden kahden vä-

lille. Korkeakoulujen yrityistämisessä paine kohdistuu korkeakouluihin ja niiden tehtä-

viin tuottaa palveluita yrityksille. Kohdassa 10 ilmaisut liittyvät enemmän yhteistyön eri 

muotoihin, jotka voivat olla ilmaisuiltaan epämääräisempiä ja joiden ei välttämättä tar-

vitse olla suoria palveluita. Kohdassa 4 myös korkeakoulujen asemaa määritellään enem-

män palveluiden tuottajaksi tai yritysmäisiksi laitoksiksi. Tämä logiikka pätee myös mui-

den muodostettujen hallituskausien uusliberalistisiin taulukoihin.  

 

Managerialismi johtamisessa oli myös merkittävä osa uuden lain jälkeistä korkeakoulu-

politiikkaa. Hallintomallin yrityistäminen näkyi esimerkiksi yliopistojen virkasuhteiden 

muuttuminen työsuhteiksi, jolloin yliopistoista tuli työnantajia. Myös taloudellinen itse-

näisyys vaati yritysmäisempää johtamista, ja rehtorin asema muuttuikin käytännössä toi-

mitusjohtajaksi. Hallitukset koostuivat ulkopuolisista jäsenistä, ja säätiöyliopistot saivat 

valita vaikkapa kokonaan ulkopuolisista koostuvan hallituksen. Yliopistouudistusta suun-

nitelleilla poliitikoilla ja virkamiehillä näytti Vanttajan (2010, 20) mukaan olleen suuri 
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luottamus yritysjohtajien ja ulkopuolisten henkilöiden viisauteen siitä, kuinka yliopisto-

laitosta voitiin ohjata. Kokonaisuudessaan uuden julkisjohtamisen taustalla oli uuslibera-

lismiin pohjautuva New Public Management -oppi (NPM), jonka managerialistinen ja 

tehokkuutta korostava johtamistapa sai suosiota laman jälkeen. Yliopistoissa NPM ja tu-

losjohtaminen ovat johtaneet esimerkiksi tutkimuksen määrällisten suoritteiden ja ennus-

tettavien toimintojen suosimiseen, jolloin vältetään riskinottoja. (Vanttaja 2010, 25–26.) 

 

Uusliberalistisen korkeakoulupolitiikka näkyi Vanhasen toisen hallituksen aikana jatku-

vana arviointina, ulkopuolisena rahoituksena ja yhteistyön lisäämisenä. Korkeakoulujen 

työ ja hallinto siirtyi myös kohti liiketoiminnan kenttää.  Ahon hallituksen korkeakoulu-

politiikkaan verrattuna erilaista tässä oli julkisten kouluinvestointien ja määrärahojen kar-

siminen, jota ei juurikaan tullut ilmi tässä aineistossa. Teemat ja uusliberalistiset taulukot 

toisivat samoja ilmiötä kuten Ahon hallituskauden aikanakin. Talouskriisien politiikka ja 

uusliberalistinen agenda muistuttivat jälleen toisiaan.  

 

Korkeakoulutuksessa pidettiin kiinni tulosvastuusta, mutta esimerkiksi leikkauspolitiik-

kaa ei harjoitettu samalla tavalla kuin laman aikana. Se ei kuitenkaan tarkoittanut, että 

korkeakoulun resurssit olisi saatu riittäviksi. Vaikka 1990-luvun laman korkeakoulupoli-

tiikassa haluttiin jo lisätä yhteistyötä ja kannustaa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen han-

kintaan, globaalin rahoituskriisin aikana vaatimukset olivat selkeästi lisääntyneet. Uudis-

tukset olivat mahdollistaneet työelämän lähentymisen ja rahoituspohjan monipuolistami-

sen, jolloin valtion läsnäolo näyttäytyi vähenevän entisestään. Säästöjen ja leikkausten 

tekeminen oli korvattu paineella lisätä ulkopuolisen rahoituksen hankkimista, liiketoi-

minnan harjoittamisella ja tulosvastuullisuudella.  

 

7.3 Kataisen hallituksen korkeakoulupolitiikan teemat 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus koostui kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien 

enemmistöstä (kuusi ministeriä molemmista puolueista). Muut seitsemän ministeriä oli-

vat vihreiden, RKP:n, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien edustajia. Hallitus oli 

siis sinipunahallitus enemmistöltään ja ainoa sellainen tämän tutkimuksen aineistossa. 

Toiminnassa hallitus oli ajan 22.06.2011-24.06.2014. Kataisen hallituksen muodostami-

nen osui rahoituskriisin tai valtioiden velkakriisin kohdalle, jonka alkamisajankohta si-

joittui vuosille 2010 ja 2011.  
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Käytin aineistona Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-

2016 kehittämissuunnitelmaa (OKM), joka julkaistiin vuonna 2012. Dokumentti pohjau-

tui Kataisen hallitusohjelmassa asetettuihin koulutus- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin. Val-

tioiden velkakriisiä huomioitiin dokumentin alustuksessa, jossa todettiin vakaan julkisen 

talouden takaavan kestävän hyvinvoinnin. Työllistyminen ja valtion velan kääntäminen 

laskuun oli hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Koulutus- ja tutkimuspolitiikan käyttö 

julkisen talouden tasapainotus tapahtuisi työuria pidentämällä, koulutusjärjestelmää te-

hostamalla sekä koulutustarjonnan suuntaamisella. Lisää resursseja laitettaisiin tutkimuk-

seen taloudellisen kasvun parantamiseksi ja hallitus tavoitteli osaamisen kilpailukyvyn 

vahvistamista. (OKM 2012, 7.) 

 

Dokumentti käsitteli yleisesti nopeampaa opintoihin sijoittumista ja työelämään siirty-

mistä, innovaatioiden, laadun ja vaikuttavuuden vahvistamista. Suurimmiksi teemoiksi 

kuitenkin muodostuivat:  

 

1. Tutkimusjärjestelmän ja tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen 

2. Kansainvälistyvä korkeakoulu ja tutkimus 

3. Rahoituspohjan monipuolistaminen 

4. Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen lähentyminen 

5. Opintoihin siirtyminen ja niiden nopeuttaminen  

 

Tutkimusjärjestelmän ja tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen oli selkeästi suu-

rin teema kehittämissuunnitelmassa. Tämä eroaa myös suuresti kahdesta edellisestä do-

kumentista, joissa haluttiin tehostaa tutkijankoulutusta, mutta teemana se ei saanut näin 

suurta huomiota. Tutkimusinfrastruktuurilla viitataan yleensä sellaisiin välineisiin, lait-

teisiin, tietoverkkoihin ja -kantoihin sekä aineistoihin ja palveluihin, jotka auttavat tutki-

muksen teossa (Suomen Akatemia, 2019). 

 

”Suomalaisen tutkimusjärjestelmän kansainvälinen menestys ja täysipainoinen 

yhteistyö johtavien tiedemaiden kanssa edellyttää paikallisten, alueellisten ja kan-

sallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja ylläpitoa. Kansainvälisen ver-

kottumisen varmistamiseksi turvataan myös suomalaisia kansainvälisesti korkea-

tasoisia ja kilpailukykyisiä tutkimusinfrastruktuureja sekä pääsy muiden maiden 

hallinnoimiin huipputason tutkimusinfrastruktuureihin.” (OKM 2012, 48.) 
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”Kehitetään julkisten tietoaineistojen hyödyntämistä palvelevaa tietoteknistä inf-

rastruktuuria ja yhteisiä tietojärjestelmiä sekä organisaatio- ja sektorirajat ylit-

täviä palveluja. Kehitetään erityisesti tutkimuksen tietoinfrastruktuuria rakenta-

malla keskitetty tallennuspalvelu, tukemalla metatietojen tuottamista ja yhdenmu-

kaistamalla tietoaineistojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä prosesseja.” 

(OKM 2012, 48.) 

 

Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen oli liitetty osaksi kansainvälistä kilpailukykyä ja 

verkottumista. Lemola (2012, 134) toteaa tavoitteen yliopistojen pääsemisestä kansain-

välisen kärjen läheisyyteen vaativaksi tehtäväksi. Resurssien ollessa tiukalla on silti pääs-

tävä huipputuloksiin kaikilla aloilla. Resurssien kohdentaminen liikaa esimerkiksi hup-

puyksiköille on kestämätöntä ja monipuolisuuteen täytyy olla varaa. Tutkijat ovat olleet 

yksimielisiä siitä, että valtioiden tulee panostaa kansallisen tietovarannon ylläpitoon, joka 

on kaiken innovaatiotoiminnan vapaassa käytössä. (Lemola 2012, 134–135.) Nyt näytti-

kin siltä, että tähän toiveeseen oltiin vastaamassa.  

 

”Tutkimuksen tasoa nostetaan ja tutkimusedellytykset turvataan niin, että kyetään 

jatkuvasti tuottamaan sekä perustutkimuksesta että kehittämistoiminnasta synty-

viä korkeatasoisia uusia innovaatioita ja tieteellisiä läpimurtoja.” (OKM 2012, 

46.) 

 

”Perustutkimuksen edellytyksiä vahvistetaan yliopistoissa ja innovaatiotoimin-

nan ja tuotekehitystyön edellytyksiä vahvistetaan erityisesti ammattikorkeakou-

luissa. Lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen niiden omaa profiilia tu-

kevaa tutkimustyötä.” (OKM 2012, 46.) 

 

Perustutkimus, joka on perinteisesti tähdännyt ymmärryksen tai tiedon lisäämiseen eikä 

niinkään käytännön sovellutuksiin (Tieteen termipankki, 2019), näyttäytyy sitaattien pe-

rusteella muuttuneen osaksi innovaatiotoimintaa. Tämä liittyi lisääntyneeseen uskoon yli-

opistojen roolista taloudellisina toimijoina, jotka tuottaisivat työllisyyttä, tuloksia ja hy-

vinvointia. Vuonna 2006 voimaan astunut laki korkeakoulujen keksinnöistä määritteli 

tarkemmin keksijän oikeuksia ja kaupallisen hyödyntämisen velvollisuuksia. Yliopisto-

jen omistaessa tutkimustuloksensa, niiltä odotetaan myös tulosten kaupallistamista ja 
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niistä saadun hyödyn jakamista. Innovaatiopaineita lisäsi se, että yliopistojen tulisi tuottaa 

kasvuyrityksiä innovaatioiden lisäksi. Vaikka yliopistojen yhteyteen on perustettu viime 

vuosina esimerkiksi yrityshautomoja, ovat tulokset jääneet vaatimattomiksi. Kyse ei ole 

innovaatiopolitiikan epäonnistumisesta, vaan siitä sopivatko kaikki innovaatiotoimintaan 

liittyvät tehtävät yliopistoille ja ovatko ne perustehtävän eli tieteellisen tutkimuksen kan-

nalta oikeutettuja. (Lemola 2012, 132–133.) 

 

Kansainvälistyvä korkeakoulu ja tutkimus oli jälleen yksi suurimmista teemoista, ku-

ten aikaisemmissakin dokumenteissa. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, ettei kansain-

välisyys ole näkynyt riittävästi korkeakoulujen profiileissa, eivätkä korkeakoulut olleet 

tarpeeksi houkuttelevia laadultaan. Kansainvälisestä yhteistyöstä puuttui yhtenäisyys ja 

hajautunut yhteistyö ei ole ollut tarpeeksi vaikuttavaa tai kunnolla hyödynnettävissä. 

(OKM 2012, 49.) Kansainvälistymistä oli painotettu hyvinkin paljon edellisissä hallituk-

sissa, joten onkin erikoista, kuinka toimenpiteet ja tulokset eivät vieläkään olleet riittäviä.  

 

”Suomi ottaa aktiivisen roolin eurooppalaisen koulutus- ja tutkimusalueen raken-

tamisessa. Korkeakoulutus- ja tutkimussektorin yhteistyötä ja läsnäoloa lisätään 

nousevissa talouksissa, erityisesti Kiinassa ja Venäjällä. Korkeakoulut ja tutki-

muslaitokset hyödyntävät kansainvälisessä yhteistyössä FinNode -yhteistyötä ja 

muita yhteistyörakenteita yhteistyössä yritysten kanssa. Korkeakoulut panostavat 

kohdemaiden kielten ja kulttuurin opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen yh-

teistyön edellytysten luomiseksi.” (OKM 2012, 49.) 

 

”Tutkimuksen ja koulutuksen laadun parantaminen, osaamisperustan vahvistami-

nen ja koulutusviennin mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät kasvavaa 

kansainvälistä avautumista. Yhteistyötä lisätään johtavien tiedemaiden ja nouse-

vista talouksista erityisesti Kiinan, Venäjän, Brasilian ja Intian kanssa. (OKM 

2012, 49.) 

 

Ensimmäisessä sitaatissa kielten ja kulttuurien opetusta katsottiin hyötynäkökulmasta, 

sillä niiden oppeja tarvittaisiin kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi. Toisessa 

sitaatissa koulutuksen laadun takaisi kasvava kansainvälisyys. Yhteistyötä painotettiin 

erityisesti nousevien talousmaiden kanssa. On siis pääteltävissä, että kansainvälisyys oli 

jälleen kerran valjastettuna kilpailukykyyn ja taloudellisen hyödyn tavoitteluun.  
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”Korkeakoulut sisällyttävät kaikkiin tutkintoihin kansainvälistymistä tukevia si-

sältöjä. Opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta lisätään hyödyntämällä 

aiempaa paremmin uusiutuvia EU:n liikkuvuusohjelmia. Korkeakoulut edistävät 

opiskelijoidensa ja henkilökuntansa tasavertaisia kansainvälistymismahdolli-

suuksia kaikilla koulutusaloilla yhteistyössä CIMOn kanssa.” (OKM 2012, 50.) 

 

Esimerkiksi Vanttaja (2010) ja Sipilä (2007) totesivat että, Suomen on ollut vaikea hou-

kutella huippututkijoita. Vaikeudet ovat liittyneet maantieteellisen sijaintiin eikä muutta-

minen tänne ole helppoa. Siksi kansainvälistyminen tarkoittaa pikemminkin suomalaisten 

tutkijoiden lähtöä ulkomaille. Maailmanluokan yliopistoilla on mahdollisuudet kehittää 

tutkimusympäristöään ja kilpailla rahoituksesta, mutta tämä vaatii resursseja, jotka ovat 

Suomen ja EU:n tasolla pieniä. Oksasen (2012, 183) mukaan onkin päätettävä, halutaanko 

voimavaroja keskittää huippuihin vai laajaan korkeaan tasoon. Suomelle sopii tasapainoi-

nen ja tasa-arvoinen kehitys eikä yliopistoista nouse muutenkaan suuria määriä huippuja. 

(Oksanen 2012, 183.)  

 

Rahoituspohjan monipuolistaminen oli myös kehittämissuunnitelman suurimpia ai-

heita, kuten aiempienkin hallitusten kohdalla. Uutta korkeakoulujen rahoituspolitiikassa 

oli yliopistojen uusi rahoitusmalli, joka tuli voimaan vuonna 2013. Rahoituksen hankin-

nassa suunnattiin katse EU:n mahdollisiin rahoituskanaviin.  

 

”Hallitus varautuu tekemään yliopistoihin harkinnanvaraisia kohdennettuja fi-

nanssisijoituksia yliopistojen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden perusteella. 

Uudistuneiden ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä varaudutaan vahvis-

tamaan finanssisijoituksin alueiden elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja hyvinvoin-

nin turvaamiseksi. Yksityishenkilöiden korkeakoululahjoitusten verovähennyskel-

poisuutta jatketaan.” (OKM 2012, 44.) 

 

”Korkeakoulut kaksinkertaistavat EU:lta saatavan tutkimusrahoituksen määrän 

hyödyntämällä kaikkia eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja täysimääräisesti. 

Eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja hyödynnetään myös tutkimusinfrastruk-

tuurien kehittämisessä ja rakenteellisessa uudistamisessa. Suomen Akatemian tut-
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kimusrahoitusta kytketään entistä vahvemmin eurooppalaiseen tutkimusyhteistyö-

hön yhteisten tutkimusohjelmien ja ohjelmasuunnittelun kautta.” (OKM 2012, 

49.) 

 

EU:n tiedekentällä käynnistyi laajoja muutoksia, joista yksi oli Horisontti 2020. Siinä 

koko EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitus kerättiin yhden ohjelman alle ja keskityttiin 

tieteellisiin läpimurtoihin, jotka tukivat liiketoimintaa, palveluita ja hyvinvointia. Ohjel-

man rahoitus pyöri tiettyjen tavoitteiden ympärillä, joista yksi oli eurooppalaisia kosket-

tavien huolenaiheiden tutkimus. UNIFI ry (2012) totesi ohjelman Suomen kehittämislin-

jojen mukaiseksi esimerkiksi tutkimuksen korkean laadun ja vaikuttavuuden kannalta. 

Ohjelma tuntui rahoituksen osalta suurelta ja myös odotukset olivat korkealla. UNIFI 

muistutti kuitenkin, että ohjelmasta saatu rahoitus voi ainoastaan täydentää kotimaista 

tutkimusrahoitusta (Suomen Akatemia) eikä korvata sitä. (Oksanen 2012, 180–182.)  

 

”Yliopistojen rahoituksella tuetaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, 

kuten koulutuksen läpäisyn parantamista, nopeampaa siirtymistä työelämään ja 

hallinnon tehostamista sekä opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista, kan-

sainvälistymistä sekä korkeakoulujen profiloitumista vahvuusaloilleen.” (OKM 

2012, 44.) 

 

Yliopistojen uusi rahoitusmalli koostui kolmesta osasta: koulutus, tutkimus ja muut kou-

lutus- ja tiedepoliittiset tavoitteet. Sen taustalla korostuivat opetus sekä tutkimus. Rahoi-

tukseen vaikuttivat eniten tohtorintutkinnot ja arvostetuissa kansainvälisissä lehdissä jul-

kaistut artikkelit (molemmat 9 % rahoituksesta). Rahoitusmalli oli ristiriidassa Tutkimus- 

ja innovaatiopolitiikan linjaus 2011-2016 -dokumentin kanssa, jossa painotettiin erittäin 

paljon yhteiskunnallista vaikuttamista. Uusi rahoitusmalli ei huomioinut tätä ollenkaan. 

(Hautamäki & Ståhle 2012, 107–108.) Yllä olevassa sitaatissa määritelläänkin yksiselit-

teisesti korkeakoulutuksen tavoitteiksi parempi läpäisy, nopea siirtyminen työelämään 

sekä muu tehostaminen, kansainvälistyminen ja profiloituminen. Yhteiskunnalliseen vai-

kuttaminen tai kansallisen sivistyksen ylläpito ei ole mahtunut tavoitteisiin tai varsinkaan 

rahoituksella tuettaviin tavoitteisiin. 

 



 

 67 

”Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskeva lainsäädäntö muutetaan ammat-

tikorkeakoulujen osalta niin, että rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoi-

tuskriteereissä otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toi-

minta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen ra-

hoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun 

ja tehokkuuden sekä työllistymisen perusteella.” (OKM 2012, 43.) 

 

Ammattikorkeakoulut kokivat myös rahoituksen kautta kanavoituja tehokkuusvaatimuk-

sia. Rahoitusmalli vaikutti suuresti ohjaukseen ja rahoituksen painopiste oli siirtynyt tut-

kimuksen laatuun, ei tutkintoihin. Tämä tarkoitti julkaisujen korostamista, joka oli luonut 

uuden sisäisen ohjaustavan yliopistoihin. Julkaisut arvostetuissa lehdissä olivat perus-

teena rekrytointiin ja palkitsemiseen. (Hautamäki & Ståhle 2012, 108–109.) 

 

Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen lähentyminen toistui tässäkin dokumentissa ja 

muodosti yhden pääteemoista.  

 

”Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimin-

taa hyödynnetään elinkeinorakenteen monipuolistamisessa, luovan talouden ja 

uusien kasvualojen, kuten ympäristö- ja energiateknologian, uusien materiaalien 

ja luonnonvara-alojen kehittämisessä, yhteiskunnan palvelurakenteiden uudista-

misessa ja kestävän kasvun edistämisessä.” (OKM 2012, 46.) 

 

Kansallista innovaatiojärjestelmää oli kehitelty 2000-luvulle tultaessa. Esimerkiksi Van-

hasen toisen hallituksen aikoihin perustetut SHOKit ilmensivät korkeakoulujen ja yritys-

ten tiivistä yhteistyötä innovaatioiden parissa. Jaakko Kauko (2011) on todennut, että in-

novaatiopolitiikka on yleistynyt varsinaisen korkeakoulupoliittisen järjestelmän jäädessä 

heikommaksi. Koulutuspolitiikkaa, tutkimusta sekä yritysten tekemää tutkimus- ja inno-

vaatiotoimintaa yritetään ohjata yhdessä. Tieteen asema tässä kontekstissa on heikenty-

nyt, sillä tiede ohjautuu sisältäpäin tieteenalojen ja tutkijoiden omista motiiveista, puhu-

mattakaan sen yleissivistävästä merkityksestä. Vaikka yhteiskunnan tarpeiden palvelu on 

osaksi tieteen tehtävä, tiedettä ei tule valjastaa vain siihen. Tieteen tulisi täyttää kriteerit, 

jotka tiedeyhteisö on asettanut. Kritiikki kohdistuukin siihen, voiko kansallista tiedestra-
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tegiaa tehdä tieteen ulkopuolelta. (Hautamäki & Ståhle 2012, 105–106.) Ammattikorkea-

koulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta oli puolestaan hyvin vahvasti kiinni 

ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden palvelussa, kuten seuraavista sitaateista käy ilmi.  

  

”Ammattikorkeakoulut kehittävät tki-toimintaansa niin, että ammattikorkeakoulut 

pystyvät entistä suunnitelmallisemmin palvelemaan alueen pk-yritysten ja palve-

lusektorin tarpeita, mikä edellyttää tki-työn huomioimista opetushenkilöstön toi-

menkuvassa.” (OKM 2012, 47.) 

 

”Ammattikorkeakoulujen yhteyttä alueensa kehittämiseen ja työelämään tiiviste-

tään ja yleisen johtamisen edellytyksiä vahvistetaan. Opetus- ja kulttuuriministe-

riö ohjaa ammattikorkeakouluja lisäämään työ- ja elinkeinoelämän edustajia kes-

keisissä hallintoelimissään.” (OKM 2012, 43.) 

 

Elinkeinoelämän edustajat eivät ole uusi näky ammattikorkeakoulujen hallituksissa, jotka 

koostuvat ulkoisesta ja sisäisestä hallituksesta. Ulkonen (strateginen) hallitus päättää stra-

tegiasta, toiminnasta, taloussuunnittelusta ja -arvioista. Sisäinen puolestaan keskittyy hal-

lintoon ja operatiiviseen johtamiseen. Valtioneuvoston tekemän selvityksen mukaan ul-

koisessa hallituksessa on koettu olevan liian vähän työelämän asiantuntemusta. Sisäisessä 

hallituksesta ulkopuolinen edustus halusi keskittyä liikaakin asioihin, jotka kuuluivat 

strategiselle hallitukselle. (Salminen & Ylä-Anttila 2010, 22.) Ammattikorkeakoulujen 

on todettu olevan alueensa yritystoiminnan tarpeiden asiantuntijoita siitä syystä, että kou-

lujen alueiden edustus istuu yleensä niiden hallituksissa. (Salminen & Ylä-Anttila 2010, 

32).  

 

Opintoihin siirtyminen ja niiden nopeuttaminen oli uusi iso teema kehittämissuunni-

telmassa. Opintoja haluttiin nopeuttaa jo Vanhasen toisen hallituksen aikana, mutta sitä 

ei korostettu läheskään niin paljon kuin nyt. Kehittämissuunnitelmassa liian hidas siirty-

minen lukioista opintoihin ja opinnoista työelämään ilmentyivät korkeakoulujärjestelmän 

heikkoutena. Syyksi listattiin esimerkiksi työssäkäynti opintojen ohella, vähäinen uraoh-

jaus sekä opiskelijoiden motivaatio-ongelmat. Merkittävä muutos oli myös korkeakoulu-

paikkaa hakevien ensikertalaiskiintiön asettaminen, jossa ensimmäistä kertaa koulutuk-

seen hakevat ovat ensisijaisia valittavia.  (OKM 2012, 45.)  
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”Korkeakoulutuksen nykyinen säätely on liian yksityiskohtaista. Opiskelijavalin-

tojen uudistuksen yhteydessä on tarve uudistaa myös koulutusvastuiden säätelyä 

siten, että korkeakoulujen kyky vastata joustavasti tieteen, työelämän ja yhteis-

kunnan muutoksiin vahvistuu. Opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota edis-

tetään siten, että opintojen yksityiskohtaisempi suuntautuminen tapahtuu vasta 

opintojen myöhemmässä vaiheessa.” (OKM 2012, 45.) 

 

”Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoilla on erilaiset tavoitteet ja sisällöt. 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet siirtyvät pääasiallisesti työelämään. 

Yliopistoista työelämään siirrytään ensisijaisesti ylemmän korkeakoulututkinnon 

pohjalta. Tavoitteena on, että yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorit-

taneet siirtyvät tutkinnon suorittaneina työelämään vuotta nykyistä nopeammin.” 

(OKM 2012, 45.) 

 

Opintoaikojen lyhentämisen vaatimukset liittyvät yleensä suomalaisen työikäisen väestön 

ikärakenteeseen. Työikäisten määrän vähentyessä eläkeläisten määrä kasvaa ja työmark-

kinoilta lähtee enemmän ihmisiä kuin sinne tulee. Opintoaikojen pitkittyminen on nähty 

jo pitkään koulutuspolitiikan ongelmana. Vuonna 1965 presidentin työryhmän mietin-

nössä todettiin pitkien opintoaikojen aiheuttavan työmarkkinoille menetyksiä. Tutkinto-

jen suoritusaikojen lyhentäminen merkitsisi siis nopeasti lisääntyvää työvoimaa ja tuot-

tavuutta. Tutkintojen nelivuotisuus saisi aikaan säästöjä kansantaloudelle ja koulutukseen 

sijoitetut rahat tuottaisivat itsensä takaisin. Perustutkintojen suorittamisajat eivät kuiten-

kaan lyhentyneet suunnitelmista huolimatta. Vuonna 1991 todettiin suoritusaikojen ole-

van 6-8 vuotta eikä neljään suorittamisvuoteen päästy edes vuonna 2007. (Silvonen 1996; 

Vanttaja 2010, 43–44.) Edelliset sitaatit ja jo 1960-luvulla tehdyt pohdinnat opintoaikojen 

pituudesta korostavat nimenomaan säästöjä ja kilpailukykyä. Sitaateissa korkeakoulujen 

täytyisi saada opiskelijoita ulos nopeammin vastamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpei-

siin. Presidentin työryhmän mietinnössä pitkät opintoajat nähtiin työmarkkinoiden mene-

tyksinä, jolloin uhattuna oli tuottavuus. Taloudellisia säästöjä haluttiin saada aikaiseksi 

lyhyemmistä opintoajoista. 

 

” Korkeakoulujärjestelmän nykyisiä heikkouksia ovat hidas opintoihin sijoittumi-

nen, heikko läpäisy ja moninkertainen koulutus. Suomessa 20–29-vuotiaista kou-

lutuksessa on yli 40%, kun muissa OECD-maissa vain joka neljäs. Yliopistojen 



 

 70 

tutkinnonuudistus ei ole lyhentänyt opiskeluaikoja eikä merkittävästi lisännyt 

koti- ja ulkomaista liikkuvuutta. Korkeakouluopintoja hidastavat mm. työssä-

käynti opintojen aikana, puutteellinen opinto- ja uraohjaus, jäykät opetusjärjes-

telyt, opiskelukykyyn ja -motivaatioon liittyvät ongelmat.” (OKM 2012, 45.) 

 

Kuten sitaatissakin todetaan, opintojen pitkittyminen voi johtua monista eri syistä. Opis-

kelijoiden siirtyminen korkeakoulutukseen on hidasta, opintoja suoritetaan osa-aikaisesti 

työn ohella ja opetusjärjestelyissä on joitakin hidastavia tekijöitä. Opintotuen niukkuus 

on opiskelijajärjestöjen mukaan suurin syy pidentyneisiin opiskeluaikoihin. Ongelmia li-

sää haluttomuus ottaa opintorahan ohelle opintolainaa, sillä työelämä on muuttunut epä-

varmaksi eikä töistä ole takuuta valmistumisen jälkeen. (Vanttaja & Rinne 2008; Vanttaja 

2010, 46–47.) Sitaatissa mainitaan hidastavaksi tekijäksi työssäkäynti opintojen ohella, 

mutta taustalla on nimenomaan opintotuen niukkuus, jonka vuoksi töissä on yleensäkin 

käytävä. Tämä ei kuitenkaan näyttäydy ongelmana sitaatissa. Vanttajan (2010, 53) mu-

kaan myös opintoaikojen lyhentämiseksi tulisi lisätä opetus- ja ohjausresursseja ja opin-

totukea tulisi korottaa, jos opiskelijoiden halutaan opiskelevan kokoaikaisesti.  

 
7.3.1 Kataisen hallituskauden uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka 
 

Kataisen hallituksen uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan taulukosta nostan esille kan-

sainvälisyyden vaatimuksen (1), pyrkimyksen tulosvastuullisuuteen (8) ja ulkopuolisen 

yhteistyön (10). Nämä kohdat täyttyivät taulukosta monella eri ilmaisuilla, samalla kun 

muut kohdat saattoivat sisältää vain yhden ilmaisun tai kolme. Esimerkiksi julkisten kou-

luinvestointien ja määrärahojen karsiminen (11) sisälsi vain ammattikorkeakoulujen aloi-

tuspaikkojen vähennyksen ilmaisun. Kokonainen taulukko löytyy liitteistä (liite 3) 

 

Taulukko 3. Kataisen hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Opiskelijoiden kansainvälisyyttä tuetaan 
liikkuvuusjaksoilla.  

Yksilötasolla vaadittu kan-
sainvälistyminen 1. Koulutuksen 

ja tutkimuksen 
kansainvälisty-
misen vaatimus 

Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään kan-
sainvälistymistä. Opiskelija- ja henkilö-
kuntaliikkuvuutta lisätään.  
Kansainvälisyyttä sisältävää opetustarjon-
taa lisätään ja kansainvälisille opiskeli-
joille tarjotaan vetovoimaisia ohjelmia.  

Ulkomaalaisten houkuttele-
minen Suomeen 
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Ulkomaalaisten opiskelijoiden kiinnitty-
mistä työelämään ja yhteiskuntaan lisätään 
kotimaisten kielten opetusta kehittämällä.  
Korkeakoulut panostavat nousevien ta-
lousmaiden kielten ja kulttuurien opetuk-
seen yhteistyön vahvistamiseksi  
Yhteistyötä lisättävä johtavien tiedemai-
den ja nousevien talouksien kanssa (esim. 
Kiina ja Venäjä.)  

Kansainvälisen yhteistyön li-
sääminen 

Hyödynnetään Pohjoismaiden koulutus- ja 
tutkimusyhteistyötä paremmin.  
Suomi tukee Eurooppa 2020-strategian ta-
voitteita tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
vahvistamisessa Euroopassa.  
Suomen Akatemian tutkimusrahoitus kiin-
nittyy vahvemmin eurooppalaiseen tutki-
musyhteistyöhön.  
Korkeakoulut muodostavat strategisia pai-
nopisteitään tukevia kansainvälisiä liit-
toumia, joissa kehitetään yhteistä koulu-
tustarjontaa.  

 

Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen vaatimus sisälsi jälleen kerran vaati-

muksia niin yksilöitä kohtaan kuin yhteistyön lisäämiseenkin. Ulkomaalaisten tutkijoiden 

ja opiskelijoiden houkutteleminen Suomeen nähtiin taas tärkeänä. Keinoina tähän olivat 

kielten opetuksen ja opetustarjonnan lisääminen kansainvälisiä opiskelijoita ajatellen.   

 

Kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen näkyi kehittämissuunnitelmassa esimerkiksi 

yhteistyönä nousevien talousmaiden ja johtavien tiedemaiden kanssa. Tärkeää oli myös 

Eurooppa 2020 strategian tukeminen ja eurooppalaiseen tutkimustyöhön kiinnittyminen.  

Eurooppa 2020 strategia on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia, jonka pääpisteenä on ta-

louspolitiikka ja kestävä talouskasvu. EU on asettanut viisi tavoitetta, joista tutkimus ja 

sen kehittämisen edistäminen on yksi. Suomi tavoittelee vuoteen 2020 mennessä neljää 

prosenttia bruttokansantuotteesta, vaikka EU:n yleistavoite jäsenmaille on kolme prosent-

tia. Suomen Eurooppa 2020 -strategia dokumentissa todetaan vuonna 2012, että kansain-

välistyminen ja vetovoimaisten osaamiskeskittymien luominen on tärkeimpiä tutkimus- 

ja innovaatiopolitiikan sisältöjä. Koko strategian taustalla oli talouskriisi ja eurooppalai-

sen kilpailukyvyn lasku. (Valtiovarainministeriö, 2012). Paine kansainväistymiseen nä-

kyi kansainvälisten linjausten ja strategioiden noudattamisena. Kansainvälisyys liittyi 

myös osaksi seuraavaan uusliberalistisen agendan kohtaan 10, jossa eurooppalaiset rahoi-

tus- ja yhteistyömahdollisuuksia haluttiin hyödyntää. 
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Taulukko 3. Kataisen hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Korkeakoulut tuplaavat EU:n tutkimus-
rahoituksen määrän hyödyntämällä kaik-
kia eurooppalaisia rahoitusinstrument-
teja.  

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen hakeminen ja suun-

taaminen 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 

AMK:t monipuolistavat rahoituspoh-
jaansa ja tiivistävät työelämän sekä tki-
toiminnan yhteyksiään.  
Tutkimusinfrastruktuurien rahoituksessa 
hyödynnetään globaaleja ja eurooppalai-
sia yhteistyömahdollisuuksia.  
Korkeakoulujen tki-toimintaa hyödyn-
netään mm. elinkeinorakenteen, talou-
den, palveluiden ja kasvualojen kehittä-
misessä.  

Yhteistyön lisääminen ul-
kopuolisten tahojen kanssa 

Tutkijakoulutus vahvistaa yhteistyötä 
elinkeinoelämän kanssa.  
Tohtorit sijoittuvat enemmän elinkei-
noelämän palvelukseen.  
AMK:t lisäävät yhteyksiään alueensa 
kehittämiseen ja työelämään.  
Korkeakoulut yhteistyöhön enemmän 
yritysten kanssa.  
 

 

Kansainvälistymisen paine näkyi siis myös ulkopuolisen yhteistyön ja ulkopuolisen ra-

hoituksen lisäämisessä. Korkeakoulujen ja tutkimusinfrastruktuurin tuli hyödyntää rahoi-

tuksessaan eurooppalaisia yhteistyömahdollisuuksia ja EU:n tutkimusrahoitus oli tup-

lattava. Ammattikorkeakoulujen tuli myös monipuolistaa rahoituspohjaansa. Rahoituk-

sen etsimistä oli aktiivisesti etsittävä valtion ulkopuolelta. 

 

Yhteistyön lisääminen ulkopuolisten tahojen kanssa liittyi verkostojen tiivistämiseen. 

Tarkkaan määriteltyjä yhteistyön muotoja ei ollut, mutta esimerkiksi korkeakoulujen 

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa hyödynnettäisiin joillain tavoilla monella eri 

sektorilla. Vaatimuksena oli myös tutkijakoulutuksen ja tohtorien suhteiden vahvistami-

nen elinkeinoelämän kanssa. Tämä ei sinänsä ollut mikään uusi ilmiö, sillä tutkijanuraa 

haluttiin tehdä houkuttelevammaksi yritysten ja tutkijoiden kaksisuuntaisella liikkuvuu-

della Vanhasen toisen hallituksen aikana ja Opetusministeriö halusi tohtoreita töihin yli-

opistojen ulkopuolelle.  Tohtoreiden sijoittuminen yrityksiin töihin ei sinänsä ole uusli-

beralistista, mutta voi lisätä elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyötä. Tämän perus-

teella se sijoittuu kohtaan 10.  
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Taulukko 3. Kataisen hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
AMK:n rahoituskriteerit korostavat laa-
tua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Ra-
hoitus määräytyy tutkintojen, työllisty-
misen ja opintoprosessin laadun mukai-
sesti.  

Rahoituksen määräytymi-
nen laadun perusteella 

8. Pyrkimys tu-
losvastuullisuu-
teen ja laadusta 
palkitsemiseen 

Yliopiston rahoitus tukee nopeampaa 
työelämään siirtymistä, koulutuksen lä-
päisyä, kansainvälistymistä ja profiloitu-
mista.  
Yliopistojen rahoitus kytketty suoritet-
tuihin opintopisteisiin ja opiskelijapa-
lautteeseen.  
Hallitus tekee yliopistoihin kohdennet-
tuja finanssisijoituksia niiden laadun ja 
vaikuttavuuden mukaan.  

 

Pyrkimys tulosvastuullisuuteen ja laadusta palkitsemiseen (8) sisälsi erilaisia kohtia, 

jotka olisivat voineet sijoittua myös muihin agendan kohtiin kuten kansainvälistymiseen 

(1). Kaikissa taulukon ilmaisuissa on kuitenkin selkeää se, että laadusta nimenomaan pal-

kittiin rahoituksen avulla. Ursin (2014, 227) pitää laatua haasteellisena käsitteenä, sillä 

sitä katsotaan suhteessa johonkin, kuten vaikkapa korkeakoulun perustehtäviin. Laatu 

voidaan kuitenkin ymmärtää eri tavoin. (ks. esim. Yorke 2000; Ursin 2014, 227.) 

 

Laatua voidaan tarkastella esimerkiksi juuri rahan kautta, eli miten sijoitetut panokset 

vastaavat tuotoksia. Laatua mitataan suorituksilla, ja korkeakoulut ovat tilivelvollisia ra-

hoittajilleen ja asiakkailleen. (Ursin 2014, 229.) Ammattikorkeakoulujen rahat kytkettiin 

suoraan laatuun, mutta samalla vaadittiin myös tehokkuutta ja vaikuttavuutta (tulosvas-

tuullisuus). Yliopistojen rahoitus sidottiin sellaisiin laatutekijöihin kuten opiskelijapa-

lautteeseen, opintopisteisiin kansainvälistymiseen ja profiloitumiseen. Finanssisijoituksia 

oli myöskin tarjoilla niille yliopistoille, jotka täyttivät tietyt laadun ja vaikuttavuuden kri-

teerit. Laadunvarmistus on yksityiseltä sektorilta otettu piirre, joka on siirtynyt julkiselle 

puolelle. Se on myös tapa hallita ja ohjata korkeakouluja haluttuun suuntaan. Tällä logii-

kalla julkinen sektori siis kaupallistuu ja perustuu lopulta tuloksellisuuden kulttuuriin. 

(ks. esim. Deem 1998; Ursin 2014, 226.) Laadunvarmistus voidaan nähdä osana riskien-

hallintaa: Nopeasti muuttuva työelämä ja ympäröivät yhteiskunnalliset tilanteet luovat 

kontrolloimattomia tulevaisuuksia, joissa täytyy yrittää pysyä mukana ja pärjätä. Ursinin 
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(2014, 226) mukaan yhteiskunnalliset riskit ovat tänä päivänä globaaleja, ja koulutuspo-

litiikka on vastannut riskien uhkaan nimenomaan aikaisempaa tiukemmalla valvomisella, 

joihin kuuluvat laadunvarmistusjärjestelmät. 

 

Uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka erosi muista käsitellyistä hallituskausista taulu-

kon koon perusteella. Uusliberalismi painottui elinkeinoelämään, laadunvarmistukseen ja 

kansainvälisyyteen ja niihin kertyikin eniten ilmaisuja. Vähemmälle huomiolle jäivät 

koulutusinvestoinneista karsimisen, yrityistämisen tai kilpailuttamisen kohdat, jotka si-

sälsivät vain yhden tai muutaman ilmaisun. Taulukko (liite 3) oli tutkimuksen pienin.  

Teemoja muodostui kuitenkin viisi kappaletta, joka oli enemmän kuin muissa. Olisin voi-

nut karsia pois viimeisen, mutta pidin teemoittelussa tärkeänä asioiden toistuvuutta ja 

määrää. Teemat olivat suurin piirtein samankokoisia, joten toisen jättäminen pois ei ollut 

mielekästä. 

 

Teemoissa näkyi hallituskausien ilmiöitä eli korkeakoulupolitiikan päätökset talouskrii-

sien aikaa olivat samankaltaisia kuin muissakin. Yksi teemoista käsitteli kuitenkin kor-

keakouluihin liittyviä panostuksia eli tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä, jota ei paino-

tettu muilla kausilla läheskään yhtä voimakkaasti. Se ei myöskään muodostunut muilla 

kausilla teemaksi. Leikkaukset ja säästöt jäivät nekin vähemmälle huomiolle uuslibera-

listisessa korkeakoulupolitiikassa, sillä ilmaisuja oli vain yksi. Pohdittavaksi jääkin, liit-

tyikö muista kausista eronnut aineisto Kataisen sinipunahallituksen kokoonpanosta, jossa 

puolet ministereistä olivat sosiaalidemokraatteja. Uusliberalismi vaatii toimiakseen taus-

talleen oikeistolaisen poliittisen ilmapiirin, jota tällä kertaa haastoi vasemmistolaispoli-

tiikka.  

 

7.4 Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikan teemat 

 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus muodostettiin 29.05.2015. Hallitus koostui kuudesta  

keskustalaisministeristä, neljästä kokoomusministeristä sekä neljästä perussuomalaismi-

nisteristä. Se oli siis keskusta-oikeistolainen enemmistöhallitus.   

 

Kehittämissuunnitelmaa ei Sipilän hallituskaudelta löydy. Kehittämissuunnitelma oli ol-

lut viimeiset 25 vuotta yksi merkittävimpiä koulutuksen ja tutkimuksen dokumentteja, 
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kunnes hallitus linjasi sen tarpeettomaksi. Koulutuksen kehittämistä ohjattaisiin tulevai-

suudessa kärkihankkeilla. (Kauppinen, Tervasmäki & Okkolin 2017, 233.) Tästä syytä 

aineistoksi Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikan analyysin valikoitui Toimintasuun-

nitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 

(VNK, 2015a). Dokumentissa korkeakoulutusta koskevat kärkihankkeet ovat työelämään 

siirtymisen nopeuttaminen sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvista-

minen innovaatioiden kaupallistamiseksi. Valitsin lisäaineistoksi vielä hallituksen julkai-

sun Ratkaisujen Suomi: Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 

29.05.2015 (VNK, 2015b). Siinä luetellaan lyhemmin samat kärkihankkeet, mutta sen 

liitteistä löytyvät konkreettiset toimenpiteet kuten säästöt ja leikkaukset, joita ei ensim-

mäisestä dokumentista löytynyt.  

 

Suomi eli vuonna 2015 globaalien talouskriisien jälkimainingeissa. Hallitus oli huolis-

saan työttömyydestä, kilpailukyvyn ja viennin hiipumisesta sekä jäykkyyksistä, jotka es-

tävät yrittäjyyttä sekä lannistavat ihmisten oma-aloitteisuutta. Suomen byrokratia ja sään-

tely sekä yleinen muutosvastarinta vaikuttivat negatiivisesti tilanteeseen. Hallitus halusi 

aloittaa myös julkisen talouden tasapainottamisen heti, ja toimenpiteenä oli muun muassa 

1,5 miljardin menosäästöt. (VNK 2015b, 8–10.)  

 

Korkeakoulut näyttäytyivät osana ratkaisua esimerkiksi innovaatioiden kaupallistamisen 

muodossa. Sipilän hallituksen teemoja oli vähemmän kuin muissa hallituskausissa, 

vaikka aineistona oli kaksi eri dokumenttia. Tämä johtui siitä, että vaikka jotakin muita 

teemoja saikin muodostettua aineistosta, ne olivat yksittäisiä tai niihin pystyi sijoittamaan 

vain muutaman kohdan aineistosta. Muodostetut kolme teemaa koostuivat puolestaan 

monista löydöksistä. Dokumenttien korkeakoulutusta koskevat päätökset pyörivät siis 

seuraavien aiheiden ympärillä: 

 

1. Rahoituksen suuntaaminen, leikkaukset ja säästöt 

2. Tutkimuksen kaupallistaminen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyöllä 

3. Opintoihin siirtyminen ja niiden nopeuttaminen  

 

Rahoituksen suuntaamista, leikkauksia ja säästöjä koskevat päätökset muodostivat 

ylivoimaisesti suurimman yhtenäisen teeman Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikassa. 
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Siihen sisältyi muutoksia rahoitukseen, rahoituksen suuntausta tiettyihin huippukohtei-

siin ja rahoituksella palkitsemista. Yksi suurimpia hallituksen tekoja oli myös korkeakou-

lujen pääomittaminen, vaikkei se sinänsä ollut korkeakoulupolitiikassa mitään uutta. 

Säästöt ja leikkaukset kohdistuivat esimerkiksi Suomen Akatemiaan sekä yliopistojen 

henkilöstöön. Teeman otsikko olisi hyvin voinut olla rahoituspohjan monipuolistaminen 

kuten se on ollut edellisissä kappaleissa. Rahoitukseen oli kuitenkin niin tiukasti yhdis-

tetty leikkaus- ja säästöpäätöksiin sekä tietty suunta mihin rahoituksella haluttiin mennä. 

Teema kuitenkin jatkaa edellisten kausien linjaa, mutta pitää sisällään tiukempaa säästö-

politiikkaa.  

 

”Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja pääomitetaan (OKM). Tehostetaan korkea-

koulujen profiloitumista ja työnjakoa sekä tutkimuksen vaikuttavuutta ja kaupal-

listamista. Lisätään kilpaillun rahan osuutta korkeakoulujen rahoituksessa. Pää-

omittamisen kriteereissä painotetaan korkeakoulujen kykyä hankkia ulkopuolista 

rahoitusta sekä toiminnan tuottavuutta, laatua ja vaikuttavuutta.” (VNK 2015a, 

36.) 

 

”Osaamispohjaisen kasvun ja kansainvälisen tason osaamiskeskittymien aikaan-

saamiseksi sekä tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi lisätään 

Suomen Akatemian tutkimukseen osoitettavan kilpaillun rahoituksen määrää.” 

(VNK 2015a, 37.) 

 

Kuten Kataisen hallituskaudella jo todettiin, rahoitus ja laatu olivat tiukasti nivoutuneet 

yhteen tälläkin kertaa. Jussi Kivistö (2014, 222–223) toteaa korkeakoulujen kilpaillun 

rahoituksen määrän olleen kasvussa, kun markkinaehtoisuus ja laadun vaatimukset ovat 

korostuneet ja korkeakoulujen taloudellinen autonomia kasvanut. Kansallisesti merkittä-

viä tutkimusalueita suositaan ja voimavaroja kohdistetaan huipuille sekä osaamiskeskit-

tymille. Tulevaisuudessa kilpailtu rahoitus ja perusrahoitus suunnataan vielä enemmän 

tutkimuksen laadun mukaan. Kilpaillun rahoituksen merkitys tulee Kivistön mukaan kas-

vamaan ajan myötä. (Kivistö 2014, 222–223.)   

 

Molemmissa sitaateissa korostuvat profiloituminen sekä kilpailtu rahoitus. Rahoitusmal-

lin uusia tulosarvioinnin indikaattoreita, strategisen rahoituksen osuutta ja rahoituksen 



 

 77 

niukkuutta perusteltiin profiloitumisella sekä toiminnan tehostamisella. Vähän ennen Si-

pilän hallituskautta 50 miljoonaa euroa siirrettiin yliopistojen perusrahoituksesta Suomen 

Akatemian kilpailluksi profilaatiorahoitukseksi. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 172.)  

 

”Toimenpide 3: Otetaan tutkimustulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen ke-

hittäminen huomioon julkisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen oh-

jauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kannusteissa.” (VNK 2015a, 

39.) 

 

Hallituskauden suurimpia taloudellisia panostuksia oli korkeakoulujen ja elinkeinoelä-

män innovaatioyhteistyön vahvistaminen. Budjetti siihen oli 155 miljoonaa euroa. Pää-

määränä oli tukea ”kasvumoottoreita”, ”innovaatioekosysteemejä” ja huippututkimuksen 

”lippulaivainstituutteja”. Tämä tapahtui esimerkiksi Tekesin (nykyisen Business Finlan-

din) ja Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen kautta. Lisärahoitus suuntasi tutki-

musta elinkeinoelämän kannalta merkittäviin kohteisiin ja pyrki kaupallistamaan inno-

vaatioita. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 173–174.) Yllä oleva sitaatti ei myöskään tuo 

esille sitä, ketkä ja mitkä alat pystyvät todellisesti kilpailemaan tästä rahoituksesta ja kau-

pallistamaan myös tutkimustensa tuloksia.   

 

”Korkeakoulujärjestelmän ja tutkimustoiminnan kustannustehokkuuden paranta-

minen ja hallinnon sekä korkeakouluverkon rationalisointi panostaen tutkimuksen 

ja koulutuksen laadun turvaamiseen. Näistä odotettavat kustannushyödyt huomi-

oidaan valtion rahoituksen vähennyksenä. Samalla korkeakoulujen rahoitusmal-

leja kehitetään siten, että ne palkitsevat valmistumisen nopeudesta ja koulutuksen 

laadusta (mm. työllistymiskriteeri).” (VNK 2015b, 17.) 

 

”Yliopistojen itsehallintoa kunnioittaen päätöksenteko kustannussäästön toteut-

tamisen edellyttämistä toimista jätetään korkeakouluille. Rahoituksen vähennystä 

ei kuitenkaan tule kohdistaa sellaiseen toimintaan, mikä merkitsisi opetuksen ja 

tutkimuksen heikentymistä, vaan erityisesti talous-, henkilöstö-, tieto- ja opetus-

hallintoon. ” (VNK 2015b, 17.) 
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Lainauksissa korostetaan säästöjen toteuttamista. Dokumentissa neuvottiin kustannus-

säästöjen keinoiksi muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon kokoamista yhteen pal-

velukeskukseen, hallinnon päällekkäisyyksien karsimista (hallintohenkilöstön määrän 

vähentäminen) sekä korkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä tukipalveluissa, kirjastoissa 

ja kielikoulutuksessa. (VNK 2015b, 17). Yhteistyöllä mitä luultavammin tarkoitettiin näi-

den palveluiden karsimista niin, että siirryttäisiin käyttämään kaikille kouluille yhteisiä 

palveluita sen sijaan, että kaikilla on omansa. 

 

Niukkenevat resurssit olivat suurin syy yliopistohenkilökunnan määrän vähentymiseen. 

Tuntiopettajista karsittiin eniten ja vuodesta 2010 lähtien opetushenkilökunta pienentyi 

tuhannella.  Tutkijakoulutettavien rahoitus putosi vuoden 2011 jälkeen 12 prosenttia, ja 

sillä tulee olemaan tulevaisuudessa negatiivisia vaikutuksia tulevaan tohtorivirtaan. 

(Seuri & Vartiainen 2018, 8.) Sitaatissa mainitut rahoituksen vähennykset eivät kuiten-

kaan saaneet dokumentin mukaan vaikuttaa opetukseen ja tutkimukseen. Opetushenkilö-

kunnan vähentyessä onkin mielenkiintoista se, miten opetuksen ja tutkimuksen laadun 

kuviteltiin pysyvän samanlaisena, kun säästötoimet kohdistuvat suoraan niihin, jotka ope-

tuksesta ja tutkimuksesta vastaavat.  

 

Toinen suuri teema liittyi tutkimuksen kaupallistamiseen elinkeinoelämän ja korkea-

koulujen yhteistyöllä. Tämä on suora jatkuma edellisten kausien elinkeinoelämän ja kor-

keakoulujen lähentymiseen, mutta uudella painotuksella. Tutkimuksen kaupallistamisella 

haluttiin luoda taloudellista kasvua ja elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia uusia inno-

vaatioita, palveluita ja tuotteita. Innovaatiohankkeet, kuten strategisen huippuosaamisen 

keskittymät (SHOK) olivat jo osa edellisiä hallituskausia, mutta Sipilän hallitus lakkautti 

niiden toiminnan (Tervasmäki & Tomperi 2018, 174). Niiden paikan ottivat niin sanotut 

osaamiskeskittymät, joilla pyrittiin vahvistamaan tutkimusta ja kehitystyötä. Kahdessa 

seuraavassa lainauksessa korostuvat tämän lisäksi myös tietyt alat, jotka haluttiin nyt kes-

kiöön.  

 

”Käynnistetään korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä aloit-

teita, jotka muodostavat alustan tutkimuksen ja osaamisen kaupallistamiselle, uu-

sien yritysten perustamiselle ja kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiselle va-

lituilla painopistealueilla. Näissä liiketoimintaekosysteemeissä hyödynnetään di-

gitalisaatiota, TKI-ohjelmien sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita. 
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Tuetaan biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja muiden strategisten painopistealu-

eiden referenssihankkeiden valmistelua. Kehitetään innovaatiopankki vauhditta-

maan innovaatioiden ja patenttien parempaa hyödyntämistä.” (VNK 2015a, 37–

38.) 

 

”Tuetaan kasvun kannalta strategisten tutkimusinfrastruktuuri-intensiivisten pai-

nopistealueiden (kuten cleantech, biotalous, muu teknologiateollisuus, terveysala 

sekä palvelusektori) infrastruktuuriympäristöjen rakentamista (OKM, TEM).” 

(VNK 2015a, 37) 

 

Kansainvälinen kilpailukyky oli Sipilän hallitusohjelman ydin. Koulutuspoliittiset tavoit-

teet olivat digiloikka (oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisointi) sekä koulutuksen 

työ- ja elinkeinoelämän vahvistaminen. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 167.) Seuraavassa 

lainauksessa nämä teemat tulevat konkreettisiksi.   

 

”Koulutuksen uudistaminen ottaa huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lä-

hentää koulutusta ja työelämää toisiinsa. Korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä 

suhdetta innovaatiotoiminnassa tiivistetään. Kaikkien yritysten kannalta on tär-

keää, että kilpailua lisätään ja julkisia palveluja avataan yritysten kilpailulle.” 

(VNK 2015b, 10.) 

 

Työelämän tarpeet olivat selvästi hallituskauden prioriteetti jopa niin, että julkisia palve-

luita tuli siirtää yritysten kilpailutettavaksi. Yrityselämän ja innovaatiopolitiikan korostu-

minen näkyi esimerkiksi Tekesin (Business Finland) innovaatiosetelitoiminnassa. Sete-

leillä pk-yritykset pystyivät ostamaan esimerkiksi kasvua tukevia asiantuntijapalveluita. 

Innovaatiosetelit eivät liittyneet tutkimusrahoitukseen eikä tuki vahvistanut korkeakoulu-

jen ja elinkeinoelämän T&K-yhteyksiä juuri ollenkaan. Palveluiden tuottajat olivat toisia 

yrityksiä. Rahoitus oli siis oikeastaan yritystukea, jolla ostettiin toisten yritysten palve-

luita. (Tervasmäki & Tomperi 2015, 174.)  

 

”Kannustetaan ohjauksen ja julkisen rahoituksen keinoin korkeakouluja yritysyh-

teistyöhön ja tutkimustulosten vaikuttavuuden sekä kaupallistamisen lisäämiseen 

siten, että ne ovat strategisia valintoja korkeakouluissa ja tavoitteet on asetettu 
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kunnianhimoisesti. Tämän tueksi korkeakoulujen tiedonkeruuta kehitetään elin-

keinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön vaikuttavuuden sekä tutkimuk-

sen hyödyntämisen ja kaupallistamisen arvioimiseksi. ” (VNK 2015a, 39.) 

 

Tutkimusten kaupallistaminen ja yritysyhteistyö muotoillaan tässä lainauksessa ikään 

kuin korkeakoulujen omaksi tahdoksi. Rahoituksella ja ohjauksella haluttiin luoda kuva 

kaupallistamisesta niin, että ne näyttäytyvät korkeakoulun omana valintana. On syytä kui-

tenkin miettiä, voiko kaupallistaminen loppujen lopuksi olla valinta, jos sen mukaan mää-

räytyvät korkeakoulujen resurssit. 

 

Opintoihin siirtyminen ja niiden nopeuttaminen oli yksi hallituksen kärkihankkeista. 

Tämä teema oli jo toistunut Kataisen hallituksen korkeakoulupolitiikassa ja aiheena se on 

ollut pinnalla jo 1960-luvulta asti. Nyt nopeuttamista oli lisätty muun muassa digitaali-

suuden ja lukion päättötodistusvalinnan avulla. 

 

”Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä korkeakoulujen kanssa pro-

sessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähen-

tää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. OKM 

ohjaa rahoituksella korkeakouluja luopumaan pitkäkestoisesta pääsykokeisiin 

valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskurssille vähenee oleelli-

sesti. Ylioppilastutkintolautakunta ja korkeakoulut laativat toimenpideohjelman 

ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi valintakoemenettelyssä.” 

(VNK 2015a, 32.) 

 

Opiskelijavalintaa haluttiin muuttaa opintoihin siirtymisen vauhdittamiseksi. Korkeakou-

lut olivat päättäneet valinnan kriteereistä ja se on kuulunut niiden autonomiaan. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö oli kuitenkin saanut läpi tämän kärkihankkeensa rahoitusohjauk-

sella eli liittämällä valintauudistuksen yliopistojen tulossopimuksiin vuosille 2017-2020. 

Yliopistot joutuivat taipumaan ministeriön tahtoon ja vuodesta 2020 lähtien lukion päät-

tötodistus toimii pääasiallisena valintaperusteena. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 169–

170.) Hallituksen yksi peruskoulua koskevista kärkihankkeista eli digitalisaatio oli myös 

värvätty osaksi korkeakouluopintojen nopeuttamisen prosessia, joka tulee esille seuraa-

vissa lainauksissa. 
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”Kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustar-

jontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä palvelemaan opintojen sujuvoittamista 

ja nopeampaa korkeakoulutukseen siirtymistä.” (VNK 2015a, 32). 

 

”Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee toimia, joilla korkeakoulut parantavat, li-

säävät ja monipuolistavat kesäopetustarjontaa, verkko-opetuksen mahdollisuuk-

sia ja intensiivikursseja. Kesäopetustarjonnan kehittymistä seurataan tavoitteel-

lisesti. Tuetaan tenttiakvaarioiden käyttöönottoa kaikissa korkeakouluissa.” 

(VNK 2015a, 32). 

 

Opiskelumahdollisuus haluttiin uuden teknologian avulla saada ikään kuin jatkuvaksi.  

Verkossa tapahtuva opiskelu on mahdollista lähestulkoon koska tahansa, ja kesäopetus-

tarjonnan lisääminen vahvistaa opintojen sujuvuutta myös kesäisin. Jälleen kerran on-

gelma määrittyy siihen, että opiskelijoilla ei ole tarpeeksi opintoja tarjolla eikä esimer-

kiksi opintotuen nostamiseen tai ohjausresursseihin, kuten Vanttaja (2010) ehdotti Katai-

sen hallituskautta koskevassa samassa teemassa. Tarjolla on vain intensiivikursseja, 

verkko-opintoja sekä mahdollisuus opiskella kesällä, jolloin suuri osa opiskelijoista käy 

töissä.   

 

”Parannetaan alemman korkeakoulututkinnon työelämälähtöisyyttä. Tavoitteena 

on, että merkittävä osa opiskelijoista siirtyisi työelämään jo kandidaatintutkin-

nolla. Päivitetään kelpoisuusehtoja. Nopeuttaisi työelämään siirtymistä ja vähen-

täisi korkeakoulutuksen kustannuksia ja opintotukimenoja. Käytettävissä ei ole 

aineistoa, jonka perusteella voitaisiin arvioida kuinka paljon maisterin tutkinnon 

suorittaminen uudistuksen seurauksena vähenisi. Arviossa on tehty tekninen ole-

tus, että maisterin tutkinnon suorittaminen vähenisi 20 prosentilla: yliopistoille 

syntyisi n. 50 M€ säästöt vuositasolla, opintotukimenoista säästyisi 25 M€ ja no-

peampi työmarkkinoille siirtyminen parantaisi julkisen talouden tasapainoa n. 50 

M€.” (VNK 2015b, 18.) 

 

Edellä olevassa sitaatissa ei tiedetä varmasti, kuinka paljon maisterin tutkinnon suoritta-

minen vähenisi. Säästöjen syntyminen oli julkisen talouden tasolla arvioitu, mutta ei esi-

merkiksi pohdittu, miten maisterin tutkinnon suorittaneiden väheneminen voisi vaikuttaa 
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muulla tavoin yhteiskuntaan tai ihmisten työnkuviin tulevaisuudessa. Talousnäkökulma 

on siis hallitseva opintojen nopeuttamisen teemassa. 

 

Yliopistojen nykyinen rahoitusmalli tukee nopeaa valmistumista. Yliopistoja on esimer-

kiksi palkittu 55 opintopisteestä suorittaneiden määrästä vuodesta 2013 lähtien. Eri kou-

lutusaloilla on kuitenkin ollut eroja 55 opintopisteiden suorittaneiden kesken. Koulutus-

alojen erot johtuvat niiden luonteista, sillä luonnontieteiden tai humanististen tieteiden 

väliset tuottavuuserot ovat selitettävissä esimerkiksi opintojen rakenteella. Koulutusoh-

jelmien kyky tehostaa tuottavuuttaan riippuu alasta ja on rajallinen. Silloin näiden ohjel-

mien välinen kilpailu johtaisi samoihin koulutusmenettelyihin tai saisi ne omaksumaan 

ristiriitaisia periaatteita hyvien koulutuksellisten käytänteiden kanssa. (Seuri & Vartiai-

nen 2018, 21). Opintojen nopeuttaminen asettaa siis eri koulutusohjelmat epätasa-arvoi-

seen asemaan.   

 

7.4.1 Sipilän hallituskauden uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka 
 

Sipilän hallituksen uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka oli muihin hallituskausiin ver-

rattuna yllättävä. Taulukko 4 (liite 4) täyttyi vain kuuden agendan kohdalta, kun muut 

taulukot ovat täyttyneet monipuolisemmin. Kansainvälistymisen pakko oli merkittävässä 

osassa edellisten hallituskausien korkeakoulupolitiikkaa, mutta nyt sitä ei esiintynyt eikä 

siitä saanut agendaan yhtään kohtaa. Ehkäpä kansainvälisyys oli tullut jo niin tiiviiksi 

osaksi toimintaa, että siitä ei erikseen ollut tarvetta mainita.  Tuon seuraavaksi esille kor-

keakoulujen kilpailuttamisen ja profiloitumisen (2), yhteistyön ulkopuolisten kanssa (10) 

sekä investointien ja määrärahojen karsimisen (11). Nämä kohdat kuvasivat parhaiten 

Sipilän hallituskauden uusliberalistista korkeakoulupolitiikkaa ja olivat taulukon suurim-

mat kohdat. 

 
Taulukko 4. Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset panos-
tavat tiettyihin osaamiskeskittymiin huo-
mioiden samalla hallituksen strategiset 
painopistealueet.  Osaamiskeskittymät kilpai-

lun ja profiloitumisen kei-
noina 

2. Korkeakoulu-
jen kilpailutta-
minen ja profi-
loituminen sekä 
näihin kytkey-
tyvä imagonko-
hennus markki-

nointeineen 

Korkeakoulujen profiloitumista ja työnja-
koa tehostetaan.  
Rahoituksella tuetaan alueellisia ja alakoh-
taisia vahvoja osaamiskeskittymiä.  
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Menestyksekästä tutkimusta tuetaan suun-
taamalla korkeakoulujen resursseja osaa-
miskeskittymiin niiden profiilien mukai-
sesti.  

 

Kilpaillun rahan osuus lisääntyy rahoituk-
sessa.  

Kilpailtua rahoitusta ja kil-
pailua korkeakoulujen kes-

ken lisätään 

Lisätään kilpaillun rahoituksen määrää 
Suomen Akatemian tutkimusrahoituk-
sesta.  
Tekesin ja Suomen Akatemian yhteistyötä 
tiivistetään: Suomen Akatemian kilpaillun 
rahoituksen saaneet pääsevät Tekesin 
kanssa yritysyhteistyöhön.  
Luovutaan Aalto-yliopiston lisärahasta ja 
muutetaan se kaikkien kilpailtavaksi 2020 
mennessä.  

 

Ahon hallituksen aikana huippuyksiköt edustivat kilpailuttamisen ja profiloitumisen po-

litiikkaa. Sipilän hallituksen lakkauttaessa SHOKit, niiden tilalle oli tullut osaamiskeskit-

tymiä. Niiden tarkoituksena oli tehdä Suomesta houkuttelevampi ”osaajien ja osaamisin-

tensiivisten yritysten sijoittumiselle” (VNK 2015a, 37). Opetus- ja kulttuuriministeriön 

mukaan Suomen kilpailukyky tarvitsi tutkimusta ja innovointia, joka ylittää hallinnonala-

rajat sekä sektorirajat. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloituminen tuki osaamis-

keskittymien vahvistamista. (OKM, 2019.)  

 

Korkeakoulujen profiloituminen liittyy merkittävästi kilpailukykyyn. Profiloitumista voi 

tapahtua esimerkiksi opiskelijoiden valinnan kautta tai korkeakoulujen välillä. Arto Mus-

tajoki (2002, 265–266) on todennut, että yliopistojen oli pakko alkaa pohtimaan tulevai-

suudessa paineiden vuoksi omaa imagoaan. Yliopistot, tutkijaryhmät, tiedekunnat ja lai-

tokset ja koulutusohjelmat joutuvat kilpailemaan ihmisten huomiosta. Ammattikorkea-

koulut ovat tuoneet itseään esille esimerkiksi televisiomainoksissa, ja yliopistojen täytyi 

ottaa huomioon opiskelijoiden houkutteleminen. (Mustajoki 2002, 265–266.) Yliopistot 

voivat pyrkiä erottautumaan toisistaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi profiloitumalla. Esi-

merkiksi Bolognan prosessi tähtäsi yhdenmukaistamaan eurooppalaista korkeakoulujär-

jestelmää. Prosessin taustalla oli tehdä eurooppalaisesta koulutuksesta vastavoima Yh-

dysvalloille ja Aasialle. Kun EU:n jäsenvaltiot kilpailivat työvoimasta globaaleilla mark-

kinoilla, niiden täytyi myös profiloitua erottuakseen muista. Tämän myötä yliopistojen 

väliset hierarkiat kasvoivat yhdenmukaistamisen sijaan. (Jalava, Simola & Varjo 2012, 

95.) Muista erottautuminen on myös osa imagonkohennusta, jota voi tarvita kovenevassa 

kilpailussa markkinoilla.  
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Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikassa korostettiin kilpaillun rahoituksen lisäämistä. 

Myös Aalto menetti lisärahoitustaan, joka annettiin kaikkien tavoiteltavaksi. Kilpaillun 

rahoituksen saaneet eli kilpailussa pärjänneet palkittiin yritysyhteistyöllä. Kristiina Han-

nukainen on tutkinut väitöskirjassaan tutkijakoulutusta ja tietokapitalistista hallintaa. 

Hannukainen on todennut, että tutkijakoulutuksen keskeinen osa on kilpailtu tutkimusra-

hoitus. Kilpailullisuuteen perustuvalla tutkimusrahoituksella yritetään ohjata poliittisia 

tavoitteita. Tilanne mahdollistaa yliopistojen käytöksen ohjaamisen, resurssien suuntaa-

misen menestyneille tutkijoille ja organisaatioille sekä tutkimusten tulosvastuullisuuden. 

(ks.mm. Kirsilä 2016; Hannukainen 2018, 23.) Kilpailtu rahoitus liittyi siis profiloitumi-

seen, kun huippuyksiköt tai osaamiskeskittymät saivat toimintaansa huomattavia resurs-

seja. Taloudellisuudesta ja tehokkuudesta palkitseminen voi johtaa koulutuksen saralla 

sivistys- ja kasvatusajatteluun perustuvan tieteellisesti laadukkaan toiminnan tuhoutumi-

seen (Pasanen 2015; Hannukainen 2018, 23).   

 

Taulukko 4. Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Korkeakoulujen ja yritysten suhdetta inno-
vaatiotoiminnassa tiivistetään. Yritysten 
kannalta julkisten palveluiden avaaminen 
yritysten kilpailulle on tärkeää.  

Korkeakoulujen ja elinkei-
noelämän yhteistyö tutkimus-

ten kaupallistamiseksi 

10.Ulkopuolisen 
yhteistyön ja ul-
kopuolisen ra-

hoituksen lisää-
minen 

 

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yrityk-
set yhteistyöhön tutkimuksen ja osaamisen 
kaupallistamiseksi, uusien yritysten ja kan-
sainvälisen liiketoiminnan synnyttä-
miseksi valituilla painopistealoilla.  
Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, elin-
keinoelämän ja kaupunkien yhteistyön li-
sääminen kaupallistamisen nimissä.  
Kehitetään Tekesin kaupallistamista tuke-
via instrumentteja.  
Tutkijoiden tietämystä tutkimusten kau-
pallistamisesta ja yrittäjyydestä vahviste-
taan.  
Julkisella rahoituksella ja ohjauksella kor-
keakoulut yritysyhteistyöhön ja tutkimus-
ten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen li-
säämiseen.  

Rahoituksen ja resurssien 
suuntaaminen elinkeinoelä-
män yhteistyön vahvista-

miseksi 

Julkista rahoitusta suunnataan hankkeisiin, 
jossa tutkimusten tietoa kaupallistetaan ja 
luodaan markkinoille uutta.  
Suunnataan EU:n rakennerahastovaroja 
liiketoimintapotentiaalia omaaviin inno-
vaatio- ja palvelualustoihin.  
Julkisia ja yksityisiä resursseja yhdistetään 
ja edistetään TKI-toiminnan työnjakoa 
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hyödyntämällä esim. Euroopan aluekehi-
tysrahastoa ja Euroopan strategisten inves-
tointien rahastoa.  
Tuetaan rahoituksella tutkimusinfrastruk-
tuurien avaamista kaikille toimijoille elin-
keinoelämän uudistamiseksi.  
Vahvistetaan elinkeinoelämän ja julkisen 
tutkimuksen lähentymistä Tekesin Chal-
lenge Finland -tutkimusohjelman avulla.  
Kansallista TKI-ohjelmarahoitusta ohja-
taan EU:n isojen tutkimus- ja innovaatio-
aliotteiden vastinrahoitukseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön.  
Rahoitusta suunnataan kokeiluille, proto-
tyypeille, nopealle käynnistämiselle ja ris-
kipitoisille hankkeille.  
Lukukausimaksujen käyttöönotto 
EU/ETA -alueen ulkopuolisilta opiskeli-
joilta.  

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen lisääminen 

 

Ulkopuolisen yhteistyön lisäämisen (10) taulukko oli suurin koko tutkimuksessa viidel-

lätoista ilmaisullaan. Hallituksen korkeakoulupolitiikan itsensä toistavuus sekä prioritee-

tit näkyivät parhaiten tässä. Elinkeinoelämän, tutkimusten ja koulujen yhteistyötä tiivis-

tettiin. Rahoitusta suunnattiin näihin yhteistyön eri muotoihin, ja toivotaan samalla kau-

pallistamisen tuomia tuloksia. Näiden perusteella taulukko muistuttaa myös hyvin paljon 

taulukoita edellisiltä kausilta. Toisaalta näyttäisi kuitenkin siltä, että ilmaisut olivat yksi-

tyiskohtaisempia ja päätöksissä on siirrytty niin sanotusti seuraavalle tasolle. Edelliset 

kaudet korostivat lähinnä ”yhteistyön lisäämistä” tai muiden rahoitusvaihtoehtojen käy-

tön ”kannustamiseen”. Tässä käytetyissä dokumenteissa kehitystoimet kohdistuvat suo-

raan esimerkiksi Tekesiin ja lukukausimaksut EU/ETA -alueelta tuleville otetaan var-

masti käyttöön. Julkisten palveluiden avaaminen yritysten kilpailutukselle on toimenpide, 

joka voisi koskea koko julkista sektoria. Esimerkkinä tästä on jo kaatunut sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden uudistus, joka onnistuessaan olisi yhtiöittänyt palveluita. Korkeakoulut 

paikantuvat ilmaisussa tärkeäksi osaksi innovaatiotoimintaa, jonka tuotokset halutaan 

hyödyntää yrityksissä.  

 

Taulukko 4. Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Opiskelijoiden siirtyminen nopeasti työ-
elämään vain kandidaatintutkinnolla mer-
kitsisi vähemmän koulutuksen kustannuk-
sia ja opintotukimenoja. 

Säästöjen tekeminen nopealla 
siirtymisellä työelämään 
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Rahoituksen vähennys tulee koskea talous-
, henkilöstö-, tieto- ja opetushallintoa. 

Resurssien vähennykset ja 
leikkaukset 

11. Julkisten 
koulutusinves-
tointien ja mää-
rärahojen karsi-

minen. 

Suomen Akatemian avustusvaltuuksia lei-
kataan 10 miljoonalla eurolla.  
Korkeakoulujärjestelmän kustannustehok-
kuuden parantamisen kustannushyödyt 
huomioidaan valtion rahoituksen vähen-
nyksenä.  
Yliopistojen ja AMK:n indeksikorotusten 
jäädytys.  
Luovutaan Helsingin ja Itä-Suomen yli-
opistojen korvamerkitystä rahoituksesta, 
joka liittyy apteekkiliikkeen harjoittami-
sesta saadun tulon perusteisia korvauksia.  

 

Taulukossa tiivistyvät ne monet toimenpiteet, joilla hallitus havitteli säästöjä ja talouden 

tasapainottamista. Sipilän hallitus on tullut ehkä tunnetuimmaksi juuri koulutusleikkaus-

ten tekemisestä. Hallitus leikkasi kymmeniä miljoonia vuosittain korkeakouluilta ja ta-

voitteena oli 75 miljoonan euron säästöt vuosittain vuoteen 2020 asti. Esimerkiksi Hel-

singin yliopiston perusrahoituksesta poistettiin noin 30 miljoonan euron apteekkikom-

pensaatio ja irtisanottuja oli vuoden 2016 toukokuussa 371 henkilöä. (Nurmi, 2016.) 

 

Perusrahoitus oli turvattu ja sidottu indeksiin vielä esimerkiksi Vanhasen toisen hallituk-

sen korkeakoulupolitiikassa. Resurssien vähentyessä ja leikkausten lisääntyessä korkea-

koulujen indeksikorotukset jäädytettiin kokonaan. Suoria leikkauksia kohdistettiin myös 

Suomen Akatemian avustusvaltuuksiin. Yliopistojen rahoitus supistui huomattavasti vuo-

desta 2011. Sipilän hallitus kanavoi kärkihankerahoitusta ja muuta kehittämisrahaa kor-

keakouluille. Tekesin kautta kanavoitunut julkinen rahoitus oli sen sijaan vähentynyt Te-

kesiin kohdistuneiden rahoitusleikkausten myötä. (Seuri & Vartiainen 2018, 6–7).  

 

Hallitus panosti kaudellaan koulutuspolitiikassa työmarkkinoiden tukemiseen, kilpailu-

kyvyn edistämiseen ja digitalisaatioon. Se on myös jakanut kertaluontoisia määrärahoja 

eri koulutussektoreille, mutta ne ovat olleet lähinnä kertaluontoisia tai hankepainotteisia. 

Kustannusvaikutuksiltaan niillä ei juuri ole ollut merkitystä ja leikkauksiin (tuet, budjet-

tiosuuksien indeksileikkaukset- ja jäädytykset ja valtionosuuksien leikkaukset, jotka aloi-

tettiin edellisellä kaudella) nähden ne ovat jopa puutteellisia. Laskelmien mukaan eri kou-

lutussektoreilta leikattiin kahden viimeisimmän hallituskauden aikana noin puolitoista 

miljardia euroa. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 175–176.) 
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Uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka yllätti esimerkiksi kansainvälistymisen vaati-

muksen (1) täydellisellä poissaololla. Ilmaisuja oli myös harvassa muissa kohdissa paitsi 

edellä esitetyissä ja eniten ilmaisuja keräsi luonnollisestikin ulkopuolinen yhteistyö ja ul-

kopuolinen rahoitus (10). Tämä kertoo Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikan mono-

tonisuudesta. Julkisen koulutusinvestointien ja määrärahojen karsimisen (11) taulukko oli 

myös huomattava, ja vain Sipilän ja Ahon hallitusten kohdalla taulukot täyttyivät lähes 

samankokoisiksi. Teemat ja uusliberalistinen politiikka korostivat kuitenkin samoja ai-

heita, jotka pyörivät kärkihankkeiden ja rahoituksen ympärillä.  

 

Teemoja muodostettaessa oli selvää, missä hallituksen päämärät ensisijaisesti olivat. Kär-

kihankkeisiin ja rahoitukseen liittyvät päätökset olivat ainoita muodostettuja teemojen 

kategorioita. Vaikka aineisto oli kerätty kahdesta eri dokumentista, lisäteemojen muodos-

taminen oli mahdotonta. Kaikki aiheet pyörivät samojen asioiden ympärillä itseään tois-

taen. Teemojen otsikot muuttuivat myös verrattuna muihin aikakausiin ja esimerkiksi ra-

hoituspohjan monipuolistaminen, joka kuvasi Vanhasen ja Kataisen kausia, sai otsikok-

seen rahoituksen suuntaaminen leikkaukset ja säästöt, kuten Ahon kohdallakin. Sipilän 

ja Ahon hallituksessa rahoitukseen liittyvät seikat olivat tiiviisti nivoutuneet yhteen sääs-

töpolitiikan kanssa, että teeman nimen oli edustettava näitä toimia. Pelkkä rahoituspohjan 

monipuolistaminen ei selittänyt esimerkiksi mittavaa säästöpolitiikkaa.  

 

Sipilän hallitus ajoi laajoja uudistuksia, joita perusteltiin kehittämisellä, normien purka-

misella sekä osaamisen ja laadun vahvistamisella. Samaan aikaan retoriikassa korostui 

managerialistinen hallinnointi. Uudistuksissa koulutusta katsottiin talouden ja kilpailuky-

vyn käsitteiden kautta työ- ja elinkeinoelämän ehdoin. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 

181.) Aineiston perusteella näyttäisikin siltä, että Sipilän hallituskauden korkeakoulutusta 

koskevat päätökset keskittyivät vain edellä mainittuihin asioihin. Korkeakoulutuksen 

tuottaman sivistyksen ja perustutkimuksen tärkeästä yhteiskunnallisesta asemasta ei ollut 

dokumenteissa yhtäkään mainintaa.  

 

7.5 Uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan agenda tutkimustuloksena  

 

Tutkimuksessa on esitelty pääasialliset tulokset kaikilta hallituskausilta. Yksi tutkimuk-

sen aikana syntyneistä tuloksista on kuitenkin itse uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan 

agenda, joka on muodostettu Kivirauman, Rinteen ja Simolan peruskoulua koskevasta 
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agendasta. Kolmikon kahdentoista kohdan lista on muokkaantunut tämän työn tuloksena 

yhtä kohtaa vähemmäksi ja koulua koskevat termit ovat vaihtuneet korkeakoulutukseksi. 

Vanhempiin, kouluvalintoihin ja lahjakkuuksiin liittyvät kohdat on poistettu ja korvattu 

uusilla, havaituilla uusliberalistisilla havainnoilla. Uusliberalistisen korkeakoulupolitii-

kan agenda näyttää siis seuraavalta:  

 

1. Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen vaatimus. 

2. Korkeakoulujen kilpailuttaminen, kerrostuminen ja profiloituminen sekä näihin 

kytkeytyvä imagonkohennus markkinointeineen. 

3. Lainsäädännön ja etukäitessäätelyn löysääminen (deregulaatio).  

4. Korkeakoulujen ”yrityistäminen” (managerialismi johtamisessa). 

5. Korkeakoulujen päätösvallan lisääminen sisältöasioissa. 

6. Korostettu ajattelu markkinavetoisuuden autuaallisuudesta suhteessa vanhan val-

tiobyrokratian kahleisiin. 

7. Siirtyminen rahoituksessa könttäbudjetointiin (slumpsum funding) yksityiskoh-

taisen momenttibudjetoinnin sijasta. 

8. Pyrkimys tulosvastuullisuuteen ja laadusta palkitsemiseen 

9. Korkeakoulujen ja opettajien työn jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttäminen 

pyrkien ns. läpinäkyvään eli julkiseen arviointiin.  

10. Ulkopuolisen yhteistyön ja ulkopuolisen rahoituksen lisääminen. 

11. Julkisten koulutusinvestointien ja määrärahojen karsiminen. 

 

Tutkimuksen tulokset muodostuivat lähes jokaisen kohdan ympärille jossakin vaiheessa. 

Vain muutamat kohdat eivät täyttyneet, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne voisi pitää paik-

kaansa korkeakoulupolitiikan kohdalla. Tähän vaikutti tutkijan omat valinnat. Esimer-

kiksi siirtyminen rahoituksessa könttäbudjetointiin (7) voidaan nähdä liittyvän tulosoh-

jaukseen ja toimintamenobudjetointiin siirtymiseen sekä korvamerkittyjen resurssien va-

pauttamisen vaatimukseen 1990-luvun alussa. Myös lainsäädännön löysäämistä (3) on 

tapahtunut ylipistolainsäädännössä vaikkapa sen lainsäädännöllisen aseman vuoden 2009 

uuden yliopistolain myötä itsenäisiksi oikeushenkilöiksi.   

 

Lista on tutkimustuloksena mielenkiintoinen, sillä se on rakentunut analyysin kanssa yh-

täaikaisesti. Kivirauman, Rinteen ja Simolan agendaa on tässä työssä testattu käytännössä 
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aineiston analysoinnin kanssa, ja sen kautta sitä on muokattu tutkimuksen kontekstiin so-

pivaksi. Agendaa on siis jo kerran testattu ”toiminnassa”, jolloin se ei ole jäänyt pelkän 

teorian tai pohdinnan tasolle.   

 

8 Pohdinta 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut esitellä talouskriisien ajan korkeakoulupoliit-

tista päätöksentekoa sekä uusliberalistista korkeakoulupolitiikkaa. Ajatuksena näiden 

kahden aiheen yhteydestä oli, että uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka hyötyy talous-

kriiseistä. Sen ehdot (uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan agendan kohdat) ja tavoit-

teet kukoistavat parhaiten huonoissa taloudellisissa olosuhteissa.  

 

Analyysi paljasti monia yhtenäisyyksiä hallituskausien väliltä. Jokaisella kaudella niin 

teemat kuin uusliberalistinen korkeakoulupolitiikka liittyi korkeakoulujen ja elinkei-

noelämän yhteyksien vahvistamiseen. Toinen yhtenevä ja jatkuva aihe liittyi rahoituksen 

muutoksiin ja säästötoimenpiteisiin. Talouskriisien aikana resursseista oli pulaa ja rahoi-

tusta pienennettiin, jolloin niitä oli etsittävä perinteisten rahoituskanavien eli valtion ul-

kopuolelta. Elinkeinoelämään suuntautuneisuus liittyy talouskriiseihin kuuluvaan kilpai-

lukyvyn nostoon, ja koulutuksella on todettu olevan tässä tärkeä rooli. Elinkeinoelämästä 

otetut mallit kuten managerialistinen johtaminen tai kaupallistamisen toimet nähdään kei-

noina menestyä vaikeista ajoista huolimatta. Korkeakoulutuksella ylipäätänsä näytti ole-

van suuri rooli talouden vakauttajana ja kilpailun keinona.   

 

Arviointi ja laadunvalvonta olivat tärkeässä osassa Ahon ja Vanhasen toisen hallituksen 

politiikan teemoja. Rakenteellinen kehittäminen toi tullessaan erilaisia valvontaan liitty-

viä uusia tapoja sekä pakkoja, joita korkeakoulujen tuli noudattaa. Nämä ilmiöt eivät kui-

tenkaan tulleet enää erikseen ilmi kahden viimeisen hallituksen aikana. Arviointi ja laa-

dunvalvonta olivat ehkäpä jo niin syvällä viimeisten kausien politiikkaa, ettei niitä pys-

tytty nostamaan erikseen suuriksi teemoiksi. Sipilän kaudella esimerkiksi säästöt eivät 

saaneet vaikuttaa opetuksen tai tutkimuksen laatuun eli laatunäkökulma on ollut osana 

politiikkaa. Samalla tavalla voidaan huomata, että kansainvälisyys oli Sipilän kauden kor-

keakoulupolitiikasta hävinnyt. Se oli jo niin juurtunut osaksi toimintaa muun muassa glo-

baalin kilpailukyvyn korostamisena, ettei sitä tarvinnut korostaa erillään. 
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Mielenkiintoisimpana havaintona pidän kuitenkin Sipilän ja Ahon hallitusten säästöpoli-

tiikkaa. Säästötoimenpiteet eivät korostuneet Vanhasen tai Kataisen kohdalla juuri yh-

tään. Ahon ja Sipilän säästö- ja leikkaustoimenpiteitä oli taulukoissa yhtä vaille saman 

verran. Syinä näihin toimenpiteisiin on jatkuvasti nimetty huono talouden tila, jonka se-

lättämäiseksi ei ole kuin tiettyjä vaihtoehtoja. On ollut pakko tehdä ”kivuliaitakin päätök-

siä”. Onko hallituskautena 2015-2018 globaali talouskriisi tosiaan vaikuttanut yhtä paljon 

kuin lama, jota on pidetty suurimpana taloudellisena romahduksena Suomessa? Voiko 

kyse olla vanhan kriisitietoisuuden käytöstä ja hyvinvointivaltion uudistamishalusta, jota 

kovasti painotettiin jo 1980-luvun puolella? Länsi-Euroopassa oli ryhdytty jo silloin suu-

riin rakenneuudistuksiin, joihin kuuluivat liikkeenjohdon periaatteet, budjettileikkaukset 

ja opintoaikojen lyhentäminen, ja sama trendi levisi Suomeen vain hieman myöhemmin. 

 

Ilmiönä säästö- ja leikkauspolitiikka ei ole mitään uutta. Vuonna 2009 uuden yliopistolain 

astuessa voimaan, Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan, kuinka Suomeen on 

rakennettu yliopistoverkko, jota ei ole varaa säilyttää. Tomperi on vastannut tähän pohti-

malla, miten Suomella ei olekaan varaa tämän verkon ylläpitoon, joka muodostui kehit-

tyvän talouden oloissa ja selvisi lähihistoriansa vakavimmasta lamasta. Korkeakoulupo-

liittinen puhe on Tomperin mukaan ”yhden totuuden valtakunta”. (Tomperi 2009, 166–

167.) Nopeiden uudistusten, säästöjen ja muutosten painottaminen korkeakoulupolitii-

kassa voidaan aina perustella hyväksyttävästi huonolla taloudellisella tilanteella. Koke-

muspohjaa löytyy lamasta ja siihen auttavien keinojen vaihtoehdottomuudesta. On kui-

tenkin hyvä pohtia, millaisia voimia ja tahtotiloja vaihtoehdottomuuslinjausten takana on. 

Vaihtoehdottomuuden politiikka liittyy myös Bourdieun näkemykseen ja tämän tutki-

muksen näkökulmaan siitä, miten uusliberalistinen talousjärjestelmä näyttäytyy sarjana 

pakkoja, jotka ohjailevat taloudellisia toimijoita. 

 

Yhteenvetona korkeakoulupoliittista päätöksistä talouskriisien aikana voidaan sanoa, että 

päätökset supistavat resursseja, tiukentavat valvovaa otetta ja palkitsevat uusien sääntöjen 

seuraamisesta sekä huipuista. Päätöksien huomio kiinnittyy taloudellisesti vaikeina ai-

koina globaalille tasolle ja siellä kilpailussa menestymiseen. Tällaiset korkeakoulua kos-

kevat linjaukset ovat myös samaan aikaan identifioitavissa uusliberalistisiksi.   

 

Sipilän hallituksen korkeakoulutuksen kärkihankkeet (työelämään siirtymisen nopeutta-

minen, elinkeinoelämän yhteistyön ja myös osittain digitalisaatio) ja kaikkien tässä työssä 
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käsiteltyjen hallituskausien politiikan suurimmat linjaukset sopivat sosiologi ja politiikan 

tutkijan Hartmut Rosan (2013) kehittelemään modernin teoriaan yhteiskunnan nopeutta-

misesta (social acceleration). Nopeutumisen yksi ulottuvuus on teknologinen nopeutumi-

nen esimerkiksi viestinnän tai tuotannon avulla. Toiseksi, ihmisten elämät muuttuvat ny-

kyään jatkuvasti: vaihdetaan ammattia, vakaumuksia ja asuinpaikkoja elämän aikana use-

asti. Elämänrytmi muuttuu paineen alla nopeammaksi ja muutokseen paremmin sopeutu-

vaiseksi. Talous vauhdittaa muutosta ja tavoitteena on tehostaminen sekä kiihdyttäminen, 

joita voidaan käyttää kilpailuetuna. Myöhäismoderni kulttuuri ei siedä ajantuhlausta. De-

mokraattinen politiikka ja erityisesti talous sekä teknologia eivät kulje samaan tahtiin, 

vaan politiikan vaikuttavuus on heikentynyt näiden rinnalla. Nopeat järjestelmät kuten 

talous ohjaavat yhteiskunnallisen muutoksen suuntaa. (Löppönen 2017, 149–150.)  

 

Pirttilän (2002) mielestä yliopistojen on uudistettava itseään yhteiskunnan mukana ja ol-

tava joskus myös suunnannäyttäjä. Suomalaisilta yliopistoilta on kuitenkin vaadittu no-

peaa rakenteellista muutosta viimeisen neljännesvuosisadan aikana. Odotukset ovat olleet 

ylimitoitettuja esimerkiksi määrällisesti tai laadun suhteen, sillä hallinto- ja päätöksente-

komenetelmät ovat olleet joustamattomia. Opetusministeriö ja hallitukset ovat vaatineet 

asioita, joihin yliopistot eivät välttämättä ole pystyneet edes vaikuttamaan. (Vanttaja 

2010, 42.) Kriittinen näkökulma, joka tässä tutkimuksessa on läsnä, on tämän perusteella 

oikeutettua. Kyse ei välttämättä ole muutosvastarinnasta tai kielteisestä asenteesta uusia 

asioita kohtaan. Enemmänkin syy saattaa löytyä nopeiden ja hallitsemattomien vaatimus-

ten alle jäämisen pelosta sekä kiristyneistä vaatimuksista, joita ei esimerkiksi saaduilla 

resursseilla pystytä toteuttamaan tai vaatimukset eivät ole yhdessä yliopistojen luonteen 

kanssa. Tästä on tässä tutkimuksessa lukuisia esimerkkejä. Kansainvälistymisen jatkuva 

vaatimus ja houkuttelevuuden parantaminen ulkomaalaisten huippujen saamiseksi Suo-

meen ei ole helppoa ilman riittäviä resursseja, jos edes silloinkaan. Säästöjä ja tulosvas-

tuullisuutta, mutta mikään ei saisi vaikuttaa toimintojen jatkuvuuteen tai niiden laatuun. 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen eri painotukset näkyvät myös vaatimuksiin ja uu-

distuksiin sopeutumisessa. Ammattikorkeakoulut olivat kehittyneet jo valmiiksi työelä-

mään suuntautuneiksi, jolloin esimerkiksi yritysyhteistyön lisääminen ei horjuttanut nii-

den ydintä samalla tavalla kuin yliopistojen, joiden on ollut pakko lähentyä yritystoimin-

nan tapoja. 
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Hyvinvointivaltion murros on näkynyt koulutuspolitiikan painotuksissa, joka on tarkoit-

tanut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vähempää huomioimista. Tasa-ar-

voa tavoittelevat valtiot ovat yleensä pärjänneet hyvin talouskasvua arvioidessa. Pelkkä 

kilpailukyvyn tavoittelu luo ilmapiirin, jossa talouskasvua pidetään itseisarvona. Talou-

dellinen toimeliaisuus voisi näyttäytyä vain välineenä, jolla saadaan asioita aikaan niin 

hyvässä kuin pahassakin. Globaalien kriisien aika tuleekin miettiä, mitä talouskehitys voi 

olla sosiaalisesta, inhimillisestä ja ekologisesta näkökulmasta. Nykyinen finanssipoli-

tiikka on lyhytjänteistä eikä se välitä arvoista tai hinnoittelemattomista rikkauksista. Ra-

kennemuutosta tarvitaan, ja juuri koulutuksen ja kasvatuksen on autettava siinä. Uhkaku-

vana on elinolosuhteiden romahdus, maailmanlaajuisten ja yhteiskunnallisten erojen 

kasvu sekä vastakkainasettelujen kärjistyminen. On mahdollisuus, että Suomessa siirry-

tään kohti kilpailuvaltiota, jossa julkisesta sektorista säästetään, resurssit jakautuvat epä-

tasaisesti ja sosiaaliturva heikentyy. Hyvinvointivaltioaatetta on kannatettu Pohjois-

maissa ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on koko kansaa yhdistävä ajatus. Tasa-arvo 

koetaan edelleen tärkeäksi, joten koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa on oikeutettua arvi-

oida sen valossa. Yhdenvertaisuuteen pyrkivää koulutuspolitiikkaa on puolustettava, kun 

näyttää siltä, että yksittäiset edut menevät yhteisen hyvän edelle. (Tervasmäki & Tomperi 

2018, 183–184.)   

 

Uskoisin kuitenkin, että tulevaisuudessa edellä mainitut arvot pysyvät edelleen tärkeinä 

koulutuspolitiikassa ja ne nähdään suomalaisen koulutusjärjestelmän rikkautena. Lisäisin 

tähän myös sivistyksen, tieteen moninaisuuden ja akateemisen vapauden tärkeyden, jotka 

ovat tärkeä osa yliopistojen perusluonnetta. Tämän tutkimuksen tekemisen aikana Sipilän 

hallitus kaatui sote- ja maakuntauudistuksen mahdottomuuteen. Kuten Ahon hallituskau-

den kehittämissuunnitelmassa todettiin, toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista. Ke-

vään 2019 eduskuntavaaleissa voittajaksi nousivat sosiaalidemokraatit ja tuleva hallitus 

koostuu edellä mainittujen lisäksi keskustan, vasemmiston, vihreiden ja RKP:n edusta-

jista. Uusliberalistisen ideologian vaatima oikeistolainen poliittinen ilmapiiri on mitä 

luultavammin väistymässä taka-alalle antaen tilaa uudenlaiselle päätöksenteolle.  Jääkin 

nähtäväksi, millaista korkeakoulupolitiikkaa tuleva hallitus tai seuraavien vuosikymmen-

ten tulevat hallitukset tekevät varisinkin silloin, kun horisontissa näkyy uusia globaaleja, 

taloudellisia haasteita. Jatkotutkimuksen kannalta olisikin mielenkiintoista vertailla ta-

louskriisien sekä taloudellisesti kriisittömien aikakausien korkeakoulupolitiikan päätök-

siä keskenään. 
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Liitteet 

 

Liite 1 

Taulukko 1. Ahon hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalistinen 

käsitys 
Korkeakoulut parantavat kiinnostavuut-
taan kansainvälistä koulutusta kehittä-
mällä.  

Tutkimuksen ja koulutuksen 
kehittyminen kansainväliseen 

suuntaan 1. Koulutuksen 
ja tutkimuksen 
kansainvälisty-
misen vaatimus 

Panostetaan kansainvälisesti merkittävään 
tutkimukseen.  

Koulutuksen ja tutkimuksen laatuvertailu 
pohjautuu kansainväliseen tasoon.  

Yhteistyötä laajennetaan kulttuuri- ja 
kauppasuhteiden kannalta tärkeiden aluei-
den kanssa.  

Kielten- ja kulttuurien opetusta lisätään 
kansainvälistyvän työelämän vuoksi.  Yksilötasolla vaadittu kan-

sainvälistyminen Opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden 
kansainvälistä vaihtoa lisätään.    

Huippuyksiköiden muodostaminen tär-
keille tutkimusaloille.  

Koulutuksen ja tutkimuksen 
profiloituminen huipuiksi 

2. Korkeakoulu-
jen kilpailutta-

minen, kerrostu-
minen ja profi-
loituminen sekä 
näihin kytkey-
tyvä imagonko-
hennus markki-

nointeineen 

Tutkijankoulutuksen laadun nostamiseksi 
luodaan tutkimuksen ja opetuksen huippu-
yksiköistä, muusta tukijankoulutuksesta ja 
tukiyksiköistä yhteistyöverkosto. 
Määrärahat suunnataan tuotantoa edistä-
vään tutkimustoimintaan.  

Kilpailu resursseista ja huip-
puasemasta Huippuyksiköitä tuetaan määrätietoisesti, 

jotta ne voivat kilpailla kansainvälisestä 
johtoasemasta.  

Elinkeinoelämän osallistumista oppilai-
tosten hallintoon lisätään.  

Yritysten osallistuminen hal-
lintoon 

4. Korkeakoulu-
jen yrityistämi-
nen (manageria-
lismi johtami-

sessa) 

AMK:t tuottavat yrityksille teknologia- ja 
innovaatiopalveluita.  

Korkeakoulut palveluiden 
tuottajana 

Koulutuksen toimivalta siirretään mm. 
keskus- ja lääninhallituksille, kuntiin ja 
oppilaitoksiin.  

Päätösvallan siirtyminen val-
tiolta oppilaitoksille ja kun-

nille 

5. Korkeakoulu-
jen päätösvallan 
lisääminen sisäl-

töasioissa Toimivaltaa ja tehtäviä siirretään oppilai-
toksille ja niiden ylläpitäjille.  

Kehittämistoimet suunnataan vahvista-
maan innovaatioita ja kilpailukykyä.  Koulutuksen ja tutkimuksen 

hyödyntäminen markkinoilla 

6. Korostettu 
ajattelu markki-
navetoisuuden 
autuaallisuu-

desta suhteessa 
vanhan val-

tiobyrokratian 
kahleisiin 

Koulutus ja tutkimus tukevat tuotantoelä-
mää.  
Hallinnon moniportaisuuden poistaminen 
ja hallintomenettelyjen pelkistäminen.  Jäykän valtiobyrokratian pur-

kaminen Resurssien vapauttaminen uusiin kohtei-
siin rakenteellisella kehittämisellä.  
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Korkeakoulut siirtyvät tulosbudjetointiin.   
Tulosten aikaansaamisen 

vaatimus 

8. Pyrkimys tu-
losvastuullisuu-
teen ja laadusta 
palkitsemiseen 

Painotetaan määrällisiä, laadullisia ja vai-
kuttavia tuloksia sekä innovaatiokykyä tu-
loksellisuudessa.  
Opetuksen hyvästä tasosta palkitaan.  Laadusta palkitseminen 
Koulutuksen tilastoinnin ja taloudellisen 
tutkimuksen tehostaminen ja sen käyttö 
päätöksenteossa.  

Uudet järjestelmät toiminnan 
arvioinnissa 

9. Korkeakoulu-
jen ja opettajien 
työn jatkuvan          
arviointijärjes-

telmän          
pystyttäminen 
pyrkien ns. nä-

kyvään eli julki-
seen arviointiin 

Luotettavamman kustannustiedon saa-
miseksi kehitetään korkeakoulujen tieto-
järjestelmiä.  

Opetushallituksesta kehittämiskeskus, 
joka keskittyy mm. koulutuksen arvioin-
tiin.  

Tehostetaan opetuksen arviointia ja peda-
gogista tasoa nostetaan.  

Arvioinnin ja                      
laaduntarkkailun 

lisääntyminen 

Säännöllinen arviointitoiminta ylläpitää 
toimintojen jatkuvuutta.  

Korkeakoulut laajentavat arviointiaan laa-
dun korostamiseksi.  
Selvitetään julkisen ja yksityisen koulutuk-
sen suhde ja rahoituspohjan laajennusmah-
dollisuus.  

Koulutuksen rahoituksen uu-
det mahdollisuudet 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 

Määrärahojen avoin kilpailutus ylläpitää 
toimintojen jatkuvuutta.  

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen lisääminen 

Yhteistyötä teknisen tutkimuksen rahoitta-
jien ja suoritusorganisaatioiden kanssa li-
sätään. 

Kannustetaan korkeakouluja ulkopuolisen 
tutkimusrahoituksen hankintaan.  

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä li-
sätään. 

Yritysyhteistyön lisääminen 
Määrärahoja suunnataan korkeakoulujen 
ja yritysten yhteishankkeisiin. 
Luodaan suurempia tutkimusyksiköitä ja 
tehostetaan pienempien toimintaa.  

Korkeakoulujen sisäiset uu-
distukset säästöjen aikaan-

saamiseksi 
 11. Julkisten 

koulutusinves-
tointien ja mää-
rärahojen karsi-

minen 

Koulutusyksiköitä vähennetään kustan-
nussyistä tietyillä aloilla.   

Tavoite supistaa koulutusohjelmien mää-
rää merkittävästi. 

Saman paikkakunnan korkeakoulut tehos-
tavat yhteistyötään säästöjen aikaansaa-
miseksi. 
Säästöjen toteuttaminen mm. leikkauksina 
ja valtionosuuksia pienentämällä. 

Leikkaukset koulutuksesta 
 

Hallinnon kustannuksia vähennetään hen-
kilösäästöjen lisäksi vähintään 8%:lla. 
Nettosupistuksia koulutukseen ja tietee-
seen lähes 12%:lla.  
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Liite 2 

Taulukko 2. Vanhasen II hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Kansainvälistymisstrategia 2008 tukee 
korkeakoulujen toimia kansainvälisyyden 
vahvistamiseksi.  

Kansainvälisyyden vahvista-
misen vaatimus 

 

1. Koulutuksen 
ja tutkimuksen 
kansainvälisty-
misen vaatimus 

Yliopistot vahvistavat asemaansa kansain-
välisessä tutkimuskentässä.  
Korkeakoulut vahvistavat kansainvälistä 
vetovoimaansa.  
Kehittämistoimen painopisteenä kansain-
välistyminen.  
Korkeakoulut profiloituvat kansainväli-
sessä toiminnassa, kantavat vastuun glo-
baaleiden ongelmien ratkaisussa.  
OPM ja korkeakoulut sopivat määrällisistä 
tavoitteista opiskelijavaihdolle.  Yksilötasolla vaadittu kan-

sainvälistyminen 
 

Sopimusindikaattori tarkastelee opettajien 
ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.  
Yliopistouudistus tähtää kansainväliseen 
korkeakouluyhteisöön, joka houkuttelee 
kansainvälisiä toimijoita.  

Kansainvälistymisen tavoit-
teet ja tuotot 

 

Kehittämistyön tavoite on kansainvälisen 
kilpailukyvyn nosto.  
Korkeakoulujen kansainvälistyminen pa-
rantaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua.  
Tavoitteena kansainvälisesti vetovoimai-
sempi korkeakoululaitos.  
Rehtorin asemaa vahvistetaan.  

Hallintomallin yrityistäminen 
 

4. Korkeakoulu-
jen yrityistämi-
nen (manageria-
lismi johtami-

sessa) 

Yliopiston hallituksen jäsenistä väh. 40% 
ulkopuolisia.  
Yliopistojen henkilöstön virkasuhteet työ-
suhteiksi ja työlainsäädännön piiriin. 
Säätiöyliopistoihin voidaan valita koko-
naan ulkopuolinen hallitus.  
Taloudellinen autonomia tuo uusia velvol-
lisuuksia kuten yrittäjämäisempää osaa-
mista johtamisessa.  
AMK:n t&k hankkeet palvelevat alueita ja 
tuovat tutkimus- ja kehitystyöstä tuloja.  

Akateeminen työ kohti liike-
toimintaa 

 

Yliopistot voivat käyttää liiketoiminnasta, 
lahjoituksista ja pääomatuloista saatavaa 
varallisuutta.  
Korkeakoulut tehostavat tutkimustulosten 
ja osaamisen käyttöä liiketoiminnassa ja 
innovaatiopalveluissa.  
Valtio pääomittaa yliopistot taloudellisen 
turvan vuoksi, kun se ei ole vakavaraisuu-
den takaaja enää jatkossa. 
AMK:t vahvistavat erityisesti tuotekehi-
tyksen ja yritysten tarpeisiin tutkimus- ja 
kehitystyötä.  
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Yliopisto huolehtii koulutuksen suuntauk-
sista kokonaisrahoituksen raameissa ra-
kenteellisesti kehittämällä.  

Vastuu rahoituksen kohden-
tamisesta 

5. Korkeakoulu-
jen päätösvallan 
lisääminen sisäl-

töasioissa 

Vuonna 2010 yliopistojen rahoitus tulee 
suoraan yliopistoille.  
Yliopistojen ohjaus kevenee korostaen ta-
loudellisen ja hallinnollisen autonomian 
vahvistumista. Yliopistojen autonomian 

vahvistuminen Yliopistolaki tuo taloudellisen ja hallinnol-
lisen autonomian sekä oikeushenkilön ase-
man yliopistoille.  
Yliopistoille myönnetään strategiarahoi-
tusosuutta (6%), jos ne ovat huomioineet 
koulutus- ja tiedepoliittiset tavoitteet. 

Tuloksista palkitseminen 

8. Pyrkimys tu-
losvastuullisuu-
teen ja laadusta 
palkitsemiseen 

Strategiarahoitusta saa erilaisen profiloitu-
misen ja painalojen vahvistamisen poh-
jalta.  
OPM myöntää tuloksellisuusrahaa 4 mil-
joonaa euroa parhaiten menestyneelle 
AMK:lle vuosittain.  
Pidemmällä aikavälillä toiminnan tulok-
sellisuus näkyy yksittäisen yliopiston ra-
hoituksessa.  Tulosvastuullisuuden vaati-

mus 
Korkeakoulut toimivat taloudellisesti, 
tuottavasti ja tehokkaasti.  
Kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoi-
tuksen osuus kokonaisrahoituksesta kertoo 
tutkimustoiminnan laadusta.  

Rahoituksen kilpailutus laa-
dun takaajana 

 Laatu on varmistettu kilpailuun perustu-
vassa rahoituksessa.  
OPM ohjaa ja seuraa kirjallisella palaut-
teella tavoitteiden toteutumista.  

Arviointijärjestelmät toimin-
nan arvioinnissa 

 

9. Korkeakoulu-
jen ja opettajien 
työn jatkuvan          
arviointijärjes-

telmän          
pystyttäminen 
pyrkien ns. nä-

kyvään eli julki-
seen arviointiin 

 

Korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyttä 
ja tuottavuutta arvioidaan tutkinnon suorit-
taneiden työllistymisen kautta.  
Laatuun liittyvät indikaattorit ovat esim. 
opiskelija-opettaja -suhde tai tutkintojen 
määrä suhteessa opettajiin. 
Politiikkatavoitteiden toteutumista seura-
taan laajan indikaattoriseurannan avulla.  
Opintoprosessien ja -ohjauksen sujuvuutta 
arvioidaan tutkinnon suorittaneiden osuu-
desta sekä opintojen läpäisystä.  
Tohtorinkoulutuksen tuloksellisuus mita-
taan suoritettujen tutkintojen muodossa ja 
suhteutetaan professorien lukumäärään 
(tutkimusintensiivisyyden indikaattorita-
voite). 
Kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoi-
tuksen osuus kokonaisrahoituksesta kertoo 
tutkimustoiminnan laadusta.   
Laatu on varmistettu kilpailuun perustu-
vassa rahoituksessa.  
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Kansainväliset referee-julkaisut kertovat 
yliopiston laadusta ja tutkimusintensiivi-
syydestä.  Julkaisut laadunarvioinnin 

välineenä AMK:n henkilökunnan julkaisuaktiivi-
suutta valvotaan suhteuttamalla julkaisu-
jen määrää henkilöstön määrään.  
Yliopistojen täydentävä rahoitus arvioi ul-
kopuolelta tulevan rahoituksen määrän ke-
hityksen kautta, miten kiinnostava yhteis-
työkumppani se on.  

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen lisääminen 

 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 

AMK:ssa maksullisesta palvelutoimin-
nasta saadut tulot suhteutetaan AMK:n tu-
lorahoituksen määrään.  
Lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulko-
puolisilta opiskelijoilta sekä stipendijärjes-
telmä vähävaraisille.  
Yliopistot saavat monipuolistaa rahoitus-
pohjaansa.  
Hallitus ja yrityssektori rahoittavat tieteen, 
teknologian ja innovaatiotoiminnan strate-
gisen huippuosaamisen keskittymiä 
(SHOK).  
SHOK:n avulla kohdistetaan henkilö-, ra-
hoitus- ja muita resursseja yritysten tärkei-
siin kohteisiin. 

 
Yhteistyön lisääntyminen ul-
kopuolisten tahojen kanssa 

 

SHOK:it tarjoavat korkeatasoisille tutki-
musyksilöille ja yrityksille yhteistyömah-
dollisuuden.  
Keskittymissä yritykset ja tutkimusyksiköt 
määrittelevät yhdessä tutkimussuunnitel-
mia.  
Korkeakoulut lisäävät yhteistyötä työelä-
män ja innovaatiojärjestelmän kanssa. 
Tutkijanura houkuttelevammaksi tutki-
mushenkilöstön ja yritysmaailman kaksi-
suuntaista liikkuvuutta lisäämällä.  
Yritykset, työyhteisö ja viranomaiset osal-
listuvat korkeakoulujen kehittämiseen ja 
hyödyntävät niiden osaamista.  
Tavoitteena tohtorintutkinnon suorittanei-
den sijoittuminen yrityssektorille tai työ-
elämään akateemisen yhteisön sijaan.  
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Liite 3 

Taulukko 3. Kataisen hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Opiskelijoiden kansainvälisyyttä tuetaan 
liikkuvuusjaksoilla.  

Yksilötasolla vaadittu kan-
sainvälistyminen 

1. Koulutuksen 
ja tutkimuksen 
kansainvälisty-
misen vaatimus 

Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään kan-
sainvälistymistä. Opiskelija- ja henkilö-
kuntaliikkuvuutta lisätään.  
Kansainvälisyyttä sisältävää opetustarjon-
taa lisätään ja kansainvälisille opiskeli-
joille tarjotaan vetovoimaisia ohjelmia.  

Ulkomaalaisten houkuttele-
minen Suomeen 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden kiinnitty-
mistä työelämään ja yhteiskuntaan lisätään 
kotimaisten kielten opetusta kehittämällä.  
Korkeakoulut panostavat nousevien ta-
lousmaiden kielten ja kulttuurien opetuk-
seen yhteistyön vahvistamiseksi  
Yhteistyötä lisättävä johtavien tiedemai-
den ja nousevien talouksien kanssa (esim 
Kiina ja Venäjä.)  

Kansainvälisen yhteistyön li-
sääminen 

Hyödynnetään Pohjoismaiden koulutus- ja 
tutkimusyhteistyötä paremmin.  
Suomi tukee Eurooppa 2020-strategian ta-
voitteita tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
vahvistamisessa Euroopassa.  
Suomen Akatemian tutkimusrahoitus kiin-
nittyy vahvemmin eurooppalaiseen tutki-
musyhteistyöhön.  
Korkeakoulut muodostavat strategisia pai-
nopisteitään tukevia kansainvälisiä liit-
toumia, joissa kehitetään yhteistä koulu-
tustarjontaa.  
Suomen Akatemian rahoitusta suunataan 
SHOKien painopisteisiin.  

Resurssien suuntaaminen tie-
tyille alueille 

2. Korkeakoulu-
jen kilpailutta-

minen, kerrostu-
minen ja profi-
loituminen sekä 
näihin kytkey-
tyvä imagonko-
hennus markki-

nointeineen 
AMK:t lisäävät työ- ja elinkeinoelämän 
edustajia hallinnossaan. 

Yritysten osallistuminen hal-
lintoon 4. Korkeakoulu-

jen yrityistämi-
nen (manageria-
lismi johtami-

sessa) 

AMK:t palvelevat enemmän alueensa yri-
tysten ja palvelusektorien tarpeita.  

Korkeakoulutus palveluiden 
tuottajana  AMK:n toimiluvat uudistetaan, jolloin 

koulutustarjontaa suunnataan paremmin 
työelämän tarpeisiin.  
Korkeakoulujen autonomiaa vahvistetaan 
säätelyä purkamalla.  Korkeakoulujen päätösvallan 

lisääntyminen 

5. Korkeakoulu-
jen päätösvallan 
lisääminen sisäl-

töasioissa 
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AMK:n rahoituskriteerit korostavat laatua, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Rahoitus 
määräytyy tutkintojen, työllistymisen ja 
opintoprosessin laadun mukaisesti.  

Rahoituksen määräytyminen 
laadun perusteella 

8. Pyrkimys tu-
losvastuullisuu-
teen ja laadusta 
palkitsemiseen 

Yliopiston rahoitus tukee nopeampaa työ-
elämään siirtymistä, koulutuksen läpäisyä, 
kansainvälistymistä ja profiloitumista.  
Yliopistojen rahoitus kytketty suoritettui-
hin opintopisteisiin ja opiskelijapalauttee-
seen.  
Hallitus tekee yliopistoihin kohdennettuja 
finanssisijoituksia niiden laadun ja vaikut-
tavuuden mukaan.  
Korkeakoulut tuplaavat EU:n tutkimusra-
hoituksen määrän hyödyntämällä kaikkia 
eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja.  

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen hakeminen ja suuntaa-

minen 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 

AMK:t monipuolistavat rahoituspohjaansa 
ja tiivistävät työelämän sekä tki-toiminnan 
yhteyksiään.  
Tutkimusinfrastruktuurien rahoituksessa 
hyödynnetään globaaleja ja eurooppalaisia 
yhteistyömahdollisuuksia.  
Korkeakoulujen tki-toimintaa hyödynne-
tään mm. elinkeinorakenteen, talouden, 
palveluiden ja kasvualojen kehittämisessä.  

Yhteistyön lisääminen ulko-
puolisten tahojen kanssa 

Tutkijankoulutus vahvistaa yhteistyötä 
elinkeinoelämän kanssa.  
Tohtorit sijoittuvat enemmän elinkeinoelä-
män palvelukseen.  
AMK:t lisäävät yhteyksiään alueensa ke-
hittämiseen ja työelämään.  
Korkeakoulut yhteistyöhön enemmän yri-
tysten kanssa.  
Vähennetään 2200 aloituspaikkaa AMK:n 
eri aloilta.  

Leikkaukset resursseista 

11. Julkisten 
koulutusinves-
tointien ja mää-
rärahojen karsi-

minen 
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Liite 4 

Taulukko 4. Sipilän hallituksen korkeakoulupolitiikka. 

Tiivistetty ilmaisu Alaluokka 
Uusliberalisti-

nen käsitys 
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset panos-
tavat tiettyihin osaamiskeskittymiin huo-
mioiden samalla hallituksen strategiset 
painopistealueet.  

Osaamiskeskittymät kilpai-
lun ja profiloitumisen kei-

noina 
2. Korkeakoulu-
jen kilpailutta-
minen ja profi-
loituminen sekä 
näihin kytkey-
tyvä imagonko-
hennus markki-

nointeineen 
 

Korkeakoulujen profiloitumista ja työnja-
koa tehostetaan.  
Rahoituksella tuetaan alueellisia ja alakoh-
taisia vahvoja osaamiskeskittymiä.  
Menestyksekästä tutkimusta tuetaan suun-
taamalla korkeakoulujen resursseja osaa-
miskeskittymiin niiden profiilien mukai-
sesti.  
Kilpaillun rahan osuus lisääntyy rahoituk-
sessa.  

Kilpailtua rahoitusta ja kil-
pailua korkeakoulujen kes-

ken lisätään 

Lisätään kilpaillun rahoituksen määrää 
Suomen Akatemian tutkimusrahoituk-
sesta.  
Tekesin ja Suomen Akatemian yhteistyötä 
tiivistetään: Suomen Akatemian kilpaillun 
rahoituksen saaneet pääsevät Tekesin 
kanssa yritysyhteistyöhön.  
Luovutaan Aalto-yliopiston lisärahasta ja 
muutetaan se kaikkien kilpailtavaksi 2020 
mennessä.  
Korkeakouluja pääomitetaan.  

Akateeminen työ kohti liike-
toimintaa 

4. Korkeakoulu-
jen yrityistämi-
nen (manageria-
lismi koulunjoh-

tamisessa) 
Päätöksenteko kustannussäästöistä jäte-
tään korkeakouluille.  Korkeakoulut päättävät sääs-

töjen kohteista 

5. Korkeakoulu-
jen päätösvallan 
lisääminen sisäl-

töasioissa 
Korkeakoulujen rahoitusmallit palkitsevat 
valmistumisen nopeudesta ja koulutuksen 
laadusta (työllistymiskriteeri).  

Rahoitus palkitsemisen väli-
neenä 

8. Pyrkimys tu-
losvastuullisuu-
teen ja laadusta 
palkitsemiseen 

Tutkimustulosten vaikuttavuus ja kaupal-
listaminen huomioidaan eri rahoitusten oh-
jauksessa ja kannusteissa.  
Korkeakoulujen kyky kerätä ulkopuolista 
rahoitusta ja toiminnan tuottavuus otetaan 
huomioon pääomituksessa.  
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Tutkimuksen hyödyntämisen ja kaupallis-
tamisen arviointia varten kehitetään tie-
donkeruuta elinkeinoelämän ja koulujen 
yhteistyöstä.  

Tiedonkeruu ja seuranta 

9. Korkeakoulu-
jen ja opettajien 
työn jatkuvan 
arviointijärjes-

telmän pystyttä-
minen pyrkien 
ns. läpinäky-
vään eli julki-

seen arviointiin 

Osaamiskeskittymille asetetaan tavoitteet 
ja seurantamittarit.  

Korkeakoulujen ja yritysten suhdetta inno-
vaatiotoiminnassa tiivistetään. Yritysten 
kannalta julkisten palveluiden avaaminen 
yritysten kilpailulle on tärkeää.  

Korkeakoulujen ja elinkei-
noelämän yhteistyö tutkimus-

ten kaupallistamiseksi 

10. Ulkopuoli-
sen yhteistyön 
ja ulkopuolisen 
rahoituksen li-

sääminen 
 

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yrityk-
set yhteistyöhön tutkimuksen ja osaamisen 
kaupallistamiseksi, uusien yritysten ja kan-
sainvälisen liiketoiminnan synnyttä-
miseksi valituilla painopistealoilla.  
Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, elin-
keinoelämän ja kaupunkien yhteistyön li-
sääminen kaupallistamisen nimissä.  
Kehitetään Tekesin kaupallistamista tuke-
via instrumentteja.  
Tutkijoiden tietämystä tutkimusten kau-
pallistamisesta ja yrittäjyydestä vahviste-
taan.  
Julkisella rahoituksella ja ohjauksella kor-
keakoulut yritysyhteistyöhön ja tutkimus-
ten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen li-
säämiseen.  

Rahoituksen ja resurssien 
suuntaaminen elinkeinoelä-
män yhteistyön vahvista-

miseksi 

Julkista rahoitusta suunnataan hankkeisiin, 
jossa tutkimusten tietoa kaupallistetaan ja 
luodaan markkinoille uutta.  
Suunnataan EU:n rakennerahastovaroja 
liiketoimintapotentiaalia omaaviin inno-
vaatio- ja palvelualustoihin.  
Julkisia ja yksityisiä resursseja yhdistetään 
ja edistetään TKI-toiminnan työnjakoa 
hyödyntämällä esim. Euroopan aluekehi-
tysrahastoa ja Euroopan strategisten inves-
tointien rahastoa.  
Tuetaan rahoituksella tutkimusinfrastruk-
tuurien avaamista kaikille toimijoille elin-
keinoelämän uudistamiseksi.  
Vahvistetaan elinkeinoelämän ja julkisen 
tutkimuksen lähentymistä Tekesin Chal-
lenge Finland -tutkimusohjelman avulla.  
Kansallista TKI-ohjelmarahoitusta ohja-
taan EU:n isojen tutkimus- ja innovaatio-
aliotteiden vastinrahoitukseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön.  
Rahoitusta suunnataan kokeiluille, proto-
tyypeille, nopealle käynnistämiselle ja ris-
kipitoisille hankkeille. 
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Lukukausimaksujen käyttöönotto 
EU/ETA -alueen ulkopuolisilta opiskeli-
joilta. 

Valtion ulkopuolisen rahoi-
tuksen lisääminen 

Opiskelijoiden siirtyminen nopeasti työ-
elämään vain kandidaatintutkinnolla mer-
kitsisi vähemmän koulutuksen kustannuk-
sia ja opintotukimenoja.  

Säästöjen tekeminen nopealla 
siirtymisellä työelämään 

11. Julkisten 
koulutusinves-
tointien ja mää-
rärahojen karsi-

minen. 

Rahoituksen vähennys tulee koskea talous-
, henkilöstö-, tieto- ja opetushallintoa. 

Resurssien vähennykset ja 
leikkaukset 

Suomen Akatemian avustusvaltuuksia lei-
kataan 10 miljoonalla eurolla.  
Korkeakoulujärjestelmän kustannustehok-
kuuden parantamisen kustannushyödyt 
huomioidaan valtion rahoituksen vähen-
nyksenä.  
Yliopistojen ja AMK:n indeksikorotusten 
jäädytys.  
Luovutaan Helsingin ja Itä-Suomen yli-
opistojen korvamerkitystä rahoituksesta, 
joka liittyy apteekkiliikkeen harjoittami-
sesta saadun tulon perusteisia korvauksia.  

 

 

 

 


