
Kohti korkeakoulutuksen yhteenliittymi ä

Opetusministerïo julkaisi viime viikolla muistion korkeakoulujen rakenteellisen
kehitẗamisen periaatteista. Siinä linjataan aihetta molemmilla korkeakoulusekto-
reilla jo olemassa olevien kehittämiseen liittyvien hankkeiden pohjalta. Kansain-
välistyminen sek̈a tarve tutkimuksen ja opetuksen tason nostamiseen ovat pääsyy
kehitẗamiseen.

Mit ään ihmeellisyyksïa muistio ei sin̈ans̈a tarjoa. Korkeakoulujärjestelm̈a tulee
pohjautumaan jatkossakin duaalimalliin. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut pi-
deẗaän omina instituutioinaan, ja niiden välill ä olevia p̈aällekkäisyyksïa poiste-
taan.

Korkeakoululaitosta kehitetään yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja niiden vä-
lisistä yhteistÿosopimuksiin perustuvista uusista yhteenliittymistä muodostuvana
kokonaisuutena, joka vastaa alueelliseen tarjontaan.

Korkeakoulujen yksikk̈o- ja laitosrakenteita uudistetaan. Aloituspaikkoja vähen-
neẗaän ja koulutustarjonnassa otetaan huomioon vallitsevat olosuhteet. Kuulostaa
ainakin hyv̈altä.

Yhteenliittymillä yksik̈oiden toimintaa saadaan varmasti tehostettua. Muutoksen
toteutumisen kannalta tärkeinẗa on, etẗa sen perusta on lähẗoisin korkeakouluis-
ta itsesẗaän. T̈amäntapaista onkin ollut vireillä p̈aäkaupunkiseudulla puhuttaessa
Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen kor-
keakoulun mahdollisesta yhdistymisestä.

Jo poistamalla p̈aällekkäisyydet, sik̈ali kuin niitä on, saadaan vapautettua resurs-
seja muihin tarkoituksiin. Yhteenliittymien suurempi koko mahdollistaa myös va-
kaamman taloudellisen pohjan. Muistiossa jäteẗaän avoimeksi, millaisia yhteen-
liittymät sitten rakenteeltaan voisivat olla.

Voiko sellaisen muodostaa pelkistä ammattikorkeakouluista vai vaaditaanko mu-
kaan aina yliopisto, entä voiko yksi korkeakoulu olla osana useampaa yhteenliit-
tymää.

Asiasta todetaan vain, että rakenteet voivat vaihdella alueellisesti. Täsẗa tulee mÿos
mieleen, toteutuuko duaalimalli enää ẗaysin yhteenliittym̈an sis̈allä, vai ovatko
yliopisto- ja ammattikorkeakouluyksiköt vain n̈aenn̈aisesti toisistaan erossa ja käy-
tänn̈oss̈a yhẗa ja samaa.

Epäilysẗa her̈atẗaä yliopistojen laitosten koon kasvattaminen, joka tuntuu hieman
väkinäiselẗa. Koon kasvattaminen tarkoittaa käyẗann̈oss̈a pienimpien samankal-
taisten laitosten yhdistämisẗa tai eri yliopistojen vastaavien laitosten yhteenliittä-
misẗa.

1



Näin toteutettuna tutkimuskuntaa saadaan kyllä kasvatettua, mutta tutkimuskenttä
saattaa olla eri laitoksilla sen verran vaihteleva, ettei yhdistämisillä ole nostatta-
vaa vaikutusta tutkimuksen tasoon. Jos tasoa vastaavasti halutaan nostaa tietyillä
alueilla ohjaamalla n̈aille enemm̈an resursseja, saattaa se vaikuttaa muuhun tutki-
mukseen heikentävästi.

Asia, johon muistiossa ei suoranaisesti oteta kantaa, on pienten yksiköiden mah-
dollinen lakkauttaminen tai siirto. Korkeakouluopintojen alueellinen saatavuus ja
vastaavasti yksik̈oiden riitẗavän suuri koko eiv̈at varmasti ole mahdollista koko
maassa.

Opiskelijan kannalta rakenneuudistus toisi lisää valinnanvaraa etenkin sivuainei-
siin ja vapaavalintaisiin opintoihin. Toisaalta yksikköjen koot kasvaisivat suurem-
miksi, mikä ei ole aina opiskelijan parhaaksi.

Juha J̈aämaa
Keskustan opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen

Mielipide on julkaistu Suomenmaan Kolmossivulla 15.3.2006.
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