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Oma tarkasteluni vertailee Helsingin yliopis-

ton kansantaloustieteen perus- ja jatkokoulutusta ulkomaiseen, erityisesti englantilaiseen
koulutukseen. Sen perusteella esitän kommentteja suomalaisesta kansantaloustieteen koulutuksesta.
En pyri kuvailemaan Helsingin koulutusohjelmia, vaan oletan, että ne tunnetaan hyvin.
Sen sijaan kuvaan tarkemmin englantilaista
koulutusta ja puheenvuoroni liitteessä esittelen
Cambridgen yliopiston kansantaloustieteen
perus- ja jatkokoulutuksen rakenteen. Cambridge tarjonnee hyvän esimerkin korkeatasoisesta eurooppalaisesta koulutuksesta, sillä peruskoulutuksessa ohjelma on arvioinneissa
yleensä todettu Britannian parhaaksi kansantaloustieteen peruskoulutuksen ohjelmaksi.
Myös jatkokoulutuksessa Cambridgen ohjelma
on nykyään yksi Euroopan parhaista.
Kommentoin seuraavaksi Helsingin yliopiston koulutusta. Aluksi on todettava, että peruskoulutus on Suomessa hyvä. Maisterit saavut1
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tavat tiedollisesti suunnilleen saman tason kuin
Cambridgen bachelor-tutkinnon suorittajat.
Koska koulutukseen käytetään huomattavasti
pidempi aika, ovat suomalaiset maisterit valmistuessaan monin tavoin kypsempiä tai valmiimpia työelämään. Britanniassa työnantajat
kouluttavat työpaikalla enemmän kuin Suomessa ja uusiin työtehtäviin valitaan henkilöt
pikemmin henkilökohtaisen soveltuvuuden
kuin suoritetun akateemisen koulutusalan perusteella.
Joitakin puutteita HY:n peruskoulutuksessa on mielestäni kuitenkin havaittavissa. Menetelmäkoulutus on puutteellista eikä opiskelijoita opeteta riittävästi itsenäisen empiirisen
tutkimuksen tekoon. Cambridgessa taas painotetaan voimakkaasti kykyä itsenäiseen tutkimukseen jo perustutkintovaiheessa. Esimerkiksi loppututkielmasta ei voi saada hyvää arvosanaa, jos työ on vain kirjallisuuskatsaus. Erinomaisen tutkielman pitää sisältää pienimuotoinen itsenäinen empiirinen osa. Teoreettisessa
loppututkielmassa itsenäinen panos tarkoittaa
esimerkiksi täydentäviä omia tarkasteluja tai
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numeerisia sovelluslaskelmia. Suomessa loppututkielma on myös tarpeettoman pitkä. Gradun tyypillinen pituus lienee nykyään 60–70
sivua, kun Cambridgessa perustutkinnon lopputyön enimmäispituus on 25 sivua (7500 sanaa).
Toinen huomattava ero suomalaiseen koulutukseen on tietysti se, että Cambridgessa
opiskelun tulee edetä tiukassa aikataulussa.
Työssä käyminen lukukausien aikana on ehdottomasti kielletty (ja se olisikin mahdotonta) –
sen sijaan kesätyötä ja harjoittelua rohkaistaan.
Tenteille ei ole uusintamahdollisuuksia ja reputus lukuvuoden lopun kokeissa tarkoittaa
lähtöpasseja. Tutkielmat on myös tehtävä ilmoitetussa aikataulussa. Toisaalta jokaiselle
taataan tutkielman ohjaaja ja tietty määrä ohjausta (kolme tuntia). Ohjauksen pelisäännöt
ovat julkisesti tiedossa.
Tarkasteltaessa jatkokoulutusta on aluksi
todettava, että KAVA on saanut todella paljon
aikaan. KAVAn kurssien taso on eurooppalaisittain kohtalaisen hyvä, joskin erikoiskurssien
valikoima voisi olla selvästi suurempi. Tämä on
kuitenkin resurssikysymys ja juuri toteutettu
päätös kotimaisten opettajavoimien käyttämisestä kurssitarjonnan monipuolisuuden lisäämiseksi on tervetullut. Parhaat suomalaiset väitöskirjat ovat myös hyvää kansainvälistä tasoa.
Suomessa käytetään kyllä liikaa aikaa väitöskirjojen loppuviilaukseen ja tarkastusprosessiin.
Tämä on ajan ja resurssien haaskausta, sillä väitöskirjan kuuluisi olla vain välivaihe. Lopullisena tavoitteena tulee olla väitöskirjan keskeisten tulosten julkaiseminen kansainvälisellä foorumilla.
Jatkokoulutuksessa Britannian parhaat yliopistot ovat edellä KAVAa nimenomaan koulutuksen monipuolisuudessa. Erikoiskurssien
tarjonta on laajempaa kuin KAVAssa, kuten

liitteessä oleva kuvaus Cambridgesta osoittaa.
Tämä on tietysti osaltaan resurssikysymys.
Omien suurpiirteisten laskelmieni perusteella
olen todennut, että Britanniassa opiskelijaopettajasuhdeluku on vain noin puolet Suomen vastaavasta (laskettu koko yliopistojärjestelmälle).
On kuitenkin todettava, että edes Britannian parhaat ohjelmat eivät nykyään pärjää parhaille amerikkalaisille tohtoriohjelmille. Amerikkalaiset ovat selvästi edellä niin resurssien
määrässä kuin koulutusohjelman vaativuudessakin. On tietysti muistettava, että kurssikoulutus ei ole ainoa tekijä tohtorin tutkinnossa.
Kyky tehdä innovatiivista tutkimusta on lopulta tärkeintä ja Britannian yliopistoissa korostetaan voimakkaasti itsenäisen tutkimuspanoksen tärkeyttä, mikä kaventaa eroa amerikkalaisiin tohtoriohjelmiin. Amerikkalaisen ohjelman
läpikäynyt saa tietysti paremmat lähtökohdat
kuin KAVAssa tai Cambridgessa opiskellut,
mutta tutkijan taidot lopulta ratkaisevat. Vahvojen kansainvälisten kontaktien ylläpito on
erittäin tärkeää KAVAlle, jotta suomalaisille
nuorille tarjotaan riittävän hyvät mahdollisuudet.
Kaiken kaikkiaan on syytä olla huolissaan
kansantaloustieteen suomalaisen jatkokoulutuksen tulevaisuudesta. Suomalaisten yliopistojen resurssit eivät varmaankaan tule kasvamaan, kun ikäluokat ovat pienenemässä. Pikemminkin on pelättävissä, että kansantaloustieteen akateemiset resurssit pienenevät pikkuhiljaa. Ulkomaisten opiskelijoiden lisääminen
ei mielestäni tarjoa ratkaisua, sillä suomalainen
korkeakoulujärjestelmä ei nykyisellään kykene
ottamaan heitä vastaan suuressa mittakaavassa. Lisäksi koulutuksessa kansainvälinen kilpailu on kovaa ja suomalaisten yliopistojen resurssit ja muut lähtökohdat ovat riittämättömät.
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Korkeakoulutuksesta ei taida olla suomalaiseksi ulkomaankaupan menestystekijäksi.
Resursseja suomalaiselle kansantaloustieteelle on mielestäni haettava muualta. Yksi
mahdollisuus on alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön kehittäminen. Tilastokeskuksen lahjoittama empiirisen makrotaloustieteen professuuri on hieno avaus. Toinen hyvä
esimerkki on VATTin osarahoitus kaupunkitalouden professuurille. Muilla aloilla, kuten
lääketieteessä tutkimuslaitosten ja yliopistojen
yhteisvirat ovat Suomessa arkipäivää. Tällaisia
yhteisvirkoja tarvitaan tulevaisuudessa lisää.
Esimerkiksi Kela voisi rahoittaa sosiaaliturvan
talouden professuurin ja Suomen Pankki voisi
rahoittaa raha- ja pankkitoiminnan professuurin.

Liite: Kansantaloustieteen koulutuksen rakenne Cambridgen yliopistossa
Bachelor’s degree
I year
• Microeconomics
• Macroeconomics
• Quantitative Methods (Mathematics and
Statistics)
• Political and Sociological Aspects of Economics
• British Economic History
II year
• Compulsory subjects: Microeconomics,
Macroeconomics, and Econometrics.
• One optional subject: Economic Development, Modern Society, and Mathematics.
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III year
• Compulsory subjects: Microeconomic Principles and Problems, Macroeconomic Principles and Problems
• Two optional subjects from: Labour, Economic Theory and Analysis, Banking and
Finance, Public Economics, The Economics
of Underdeveloped Countries, Industry,
Theory and Practice of Econometrics II,
Time Series and Financial Econometrics,
World Depression in the Inter-War Years or
one subject from other social sciences
• dissertation (max 7500 words).
PhD degree
• Two years of course work
• Masters dissertation (max 10000 words) and
”term paper” during the first two years.
• Compulsory subjects: microeconomics I,
macroeconomics I, econometrics I
• Two from the following subjects: microeconomics II, macroeconomics II, econometrics II
• Optional subjects: third subject from the
preceding and one subject from the following or two subjects from the following: applied economic theory, advanced course in
economic theory, industrial organization,
topics in advanced macroeconomics, theory
of finance, topics in industrial and financial
economics, development economics, the
economics of poor countries, financial organization and economic growth, British industrialization, philosophical issues in economics, the methodology of economics, economics of institutions, computational methods in economics
• PhD dissertation (max 60000 words) "

