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Siis kuka polkee ja mistä suunnasta?

 Kun puhun koulutuspolitiikasta, puhun siitä 

yliopistoaktiivin näkökulmasta.

 Edunvalvonta-asiantuntijana Aalto-yliopiston 

ylioppilaskunnassa, nyt tohtorikoulutettavana Turun 

yliopistossa = rakastan yliopistoja.

 Kun puhun koulutuspolitiikasta, puhun siitä nimenomaan 

koulutuksen näkökulmasta.

 Sivistys- ja tiedepolitiikka on ihan oma lukunsa, siihen olen 

vasta perehtymässä.



Miksi yliopistoja ohjataan? (ts.)

Mihin kansallista koulutuspolitiikkaa tarvitaan?

 Koulutuspolku on kokonaisuus: varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta 

ammatilliseen koulutukseen, lukioon ja korkeakoulutukseen

 Ilman poliittista koordinointia kaikki suihkii omissa poteroissa omiaan (niin tapahtuu 

nytkin, mutta ei mennä siihen).

 Alue- ja yksikköpolitiikka

 Kattava koulutusverkosto ollut Suomelle tärkeä poliittinen tavoite.

 Nykyisessä koulutuspoliittisessa retoriikassa korostuu myös päällekkäisyys vs. profilointi.

 ”Koulutustarve”

 Yliopistojen lakisääteiset tehtävät tutkimus, koulutus sekä isänmaan ja ihmiskunnan 

palveleminen.

 Aloituspaikkamäärät ja yliopistojen koulutusohjelmien tulisi vastata ”työelämän 

tarpeita” (tämä se vasta kinkkinen homma onkin, mutta ei mennä siihenkään).



Miten yliopistoja ohjataan?

 Ministeriön ja yliopistojen välisillä neuvotteluilla, joissa sovitaan 

yliopistokohtaisista tavoitteista.

 Kansallinen ”kokonaiskuva” vain ministeriöllä (tämä hankaloittaa esimerkiksi sitä 

kaivattua profiloitumista, mutta ei mennä nyt siihen).

 Sovittujen tavoitteiden saavuttamisen onnistumista mitataan rahoitusmalli-

indikaattoreilla.

 Vai mitataanko?

 Vai ohjataanko?



Tavoitteen-
asettelu

Toiminta

Arviointi ja 
palkitseminen

Mistä saa 
rahaa?

Tehään
sitä!

Ööö, 
mitäs tuli?

Rahoitusmalli

Rahoitusmalli

Ideaalitilanne vs. Todellisuus



Miksi tämä on ongelma? Osa 1:

Parhaatkin rahoitusmalli-indikaattorit ovat 

tosi huonoja

 Lähtökohtaisesti ja ikuisesti, koska ne ovat aika yksinkertaisia, muutaman 

muuttujan määrämittaisia mittareita, ja yliopisto ja sen tehtävät eivät ole 

yksinkertaisia, muutaman muuttujan määrämittaisia entiteettejä.

 Rahoitusmalli-indikaattoreiden paskuutta kompensoidaan niiden määrällä.



Miksi tämä on ongelma? Osa 2:

Yliopistojen kiristyvä taloustilanne

 Paskan rahoitusmalli-indikaattorin ja paskan toiminnan välillä on yksi 

portinvartija: viisas ihminen.

 55 op tekeviä opiskelijoita saa enemmän keventämällä kurssien kuormitusta ja 

laskemalla niiden vaativuustasoa. Toistaiseksi tähän ei olla ryhdytty.

 Koulutusleikkauksien tuloksena jo kolme yliopistoa on ilmoittanut yt-

neuvotteluista.

 Onko meillä enää varaa olla viisaita?



Kysymyksenasettelu

 Miten ohjata autonomisia yliopistoja niin, että…

 Koulutuspolku on kokonaisuus: varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta 

ammatilliseen koulutukseen, lukioon ja korkeakoulutukseen?

 Korkeakouluverkosto on kattava, mutta profiloitunut?

 Aloituspaikkamäärät ja yliopistojen koulutusohjelmatarjonta vastaa ”tulevaisuuden 

työelämän tarpeita” – mitä se ikinä tarkoittaakaan? 

 MUTTA niin, että…

 Ohjausväline (rahoitusmalli) ei ohjaa tekemään lyhytnäköisiä typeryyksiä?



Ratkaisuehdotus

 RAHOITUSMALLIN TIETÄMÄTTÖMYYDEN VERHO*

 Kollegiaalisesti päätetyt rahoitusmalli-indikaattorit, jotka pidetään salassa. Hahaa!

 Yliopistoissa pakko keskittyä ”toimimaan järkevästi” kohti yhdessä sovittuja 

tavoitteita.

 Ensisijaisen tärkeää luottamus siihen, että rahoitusmalli-indikaattorit ovat kaikessa 

huonoudessaan mahdollisimman hyvät, eivätkä suosi ketään.

*vrt. filosofi John Rawlsin ”tietämättömyyden verho”

https://fi.wikipedia.org/wiki/John_Rawls


Itsekritiikki

 Juuh elikkäs ei voi jakaa julkista rahaa täysin 

läpinäkymättömästi. Tiedetään.



…mutta ongelma tässä silti on!

Saa ratkaista!

Kiitos.
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