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Mutasarjan
heikoin lenkki
Jaakko Pehkonen
Professori
Jyväskylän yliopisto

K

uka on tämän kierroksen heikoin lenkki?
Oletko se sinä, Simo? Näin kyselee juontaja
Kirsi Salo viikoittain eräässä tv-ohjelmassa.
Simo löytyy joka kerralla ja visailijoita on yksi
vähemmän. Ja peli jatkuu.
Kisailu on alkanut myös suomalaisissa yliopistoissa. Pelin nimi on UPJ – uusi palkkausjärjestelmä. Tämän pelin heikoin lenkki on selvinnyt heti alkumetreillä. Se on esimies, joka on
istutettu yhtä kokoa liian isoihin saappaisiin.
Julkisella sektorilla leipä on tunnetusti pitkä mutta kapea. Leivästä on tullut enenevissä
määrin vain kapeaa, kun määräaikaiset toiminnat ovat lisääntyneet. Samalla vastuu voimavarojen käytöstä ja tuloksista on kasvanut. Epävarmat työsuhteet ja tulosajattelu tarvitsevat
tuekseen kannustavia ja toimintaa ohjaavia
palkkauskäytäntöjä. Tässä suhteessa palkkausuudistus on tervetullut.
Uudistuksen onnistuminen edellyttää merkittävää panosta ja taitoja esimiestehtävissä toimivilta opettajilta ja tutkijoilta. Tämä on vaikeaa, sillä esimiehen tehtäviä hoitavat opettajat joutuvat töihin, joihin heillä on vain vähän
valmiuksia. Käytännössä työtehtävien vaativuu-

den arviointi ja niistä suoriutuminen tarkoittaa
kollegan palkkatason määrittämistä. Tähän
monella esimiesasemassa vain väliaikaisesti toimivalla opettajalla ei ole halua tai osaamista.
Työn vaativuuden ja siitä suoriutumisen arviointi on vaikeaa. Erityisen vaikeaa tämä on
julkisella sektorilla, missä työn tuloksien määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Hyvälle ja huonolle opetukselle tai tutkimukselle ei ole käypää markkinahintaa. Tutkijoiden aherrus – laadukkaampi opetus tai aiempaa laadukkaammat
julkaisut – materialisoituu lisätuloiksi yliopistoille hitaasti, jos ollenkaan. Todennäköistä on,
että rehtorin onnistunut lobbaus ja henkseleiden venyttely opetusministeriössä tuo enemmän resursseja kuin tieteellisten tutkimusraporttien tai asiantuntijalausuntojen lukumäärän kasvu.
Tehtävien määräaikaisuus tekee tilanteen
erityisen ongelmalliseksi. Nykyinen alaisesi voi
olla huomenna esimiehesi. Tämä johtaa helposti joko piittaamattomuuteen tai hymistelyyn.
Arviointi voi siten olla ylistävää, vaikka alaisen
toiminnassa ei löytyisi kiitoksen aiheita tai merkittäviä aikaansaannoksia.
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Vaihtoehtoisesti alaisen työtä voidaan katsoa
yksipuolisesti vain omien subjektiivisten mieltymysten kautta. Opetukseen panostava kollega voi olla tutkimusta arvostavan esimiehen silmissä onneton alisuorittaja. Pelättävissä on,
että huonosti toteutettuna uusi palkkausjärjestelmä saa aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä
ainakin lyhyellä tähtäimellä.
Palkkausuudistus ei ole ollut ainoa yliopistoja viime kuukausina puhuttanut asia. Yliopistolaitosta on riepoteltu ennen kaikkea elinkeinoelämän etujärjestöjen taholta. Keskeinen
viesti on ollut, että määrää on korvattava laadulla; yliopistoja on Suomessa liikaa ja maahan
mahtuu vain kolme huipputason kansainvälistä yliopistoa.
Ihmetellä sopii, mihin havaintoihin tällaiset
ajatukset perustuvat? Alkeellisiin kansainvälisiin vertailuihin, joissa panoksia ei eroteta tuotoksista? Joku toinen taho voisi päätyä päinvastaiseen tulokseen: suomalainen yliopistolaitos
on resursseihin suhteutettuna kansainvälisesti
erinomainen, samoin kuin koko suomalainen
koululaitos kuten viime vuosien Pisa-tutkimukset ovat osoittaneet.
Voikin väittää, että yliopistolaitokselle julkisuudessa esitetyt vaateet ovat ylimitoitettuja.
Yliopistojen pitäisi olla kansainvälisiä huipputason tutkimusyksikköjä. Samalla niiden olisi
koulutettava suurin osa ikäluokasta elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin ja toiminnan
pitäisi olla myös alueellisesti vaikuttavaa. Tämä
kaikki tulisi saada aikaan vaatimattomilla panostuksilla ja tilivirastomentaliteettiin kahlitulla virkamieskunnalla. Yhtälö on mahdoton.
Jos pakottavaa tarvetta yliopistojen vähentämiseen on, rakennemuutoksen voinee aloittaa pääkaupunkiseudulta. Tämä hoitaisi ainakin määräongelman. Lisäisikö tämä laatua, sitä
on jo vaikeampi arvioida.
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Määräajattelu näyttääkin ohjaavan toimintaa
entistä enemmän. Yliopistolaitosta on viritetty
viime vuodet tutkintomääriin perustuvalla tulosohjauksella. Palkkausuudistus, kannustavasta nimestään huolimatta, on tälle looginen jatko. Tehtävissä suoriutuminen määritellään ennen kaikkea määrien, julkaisujen ja tutkintojen
kautta, ei laadun tai toiminnan vaikuttavuuden.
Palkkausuudistus tuskin kohentaa suomalaisen yliopistolaitoksen tasoa, sillä vanhoista
hallintokäytännöistä ei olla luopumassa. Professorit ja opettajat ovat edelleen virkamiehiä,
joita ei voi erottaa huonon tuloksen takia. Näkemys ”komitea istuu, asiat makaavat ja palkka juoksee” pitää edelleen paikkansa.
Myös yliopistojen toiminnan tukeminen
kannustamalla opiskelijoita ripeämpään opiskelutahtiin on epäonnistumassa, tai ainakin se
on jäämässä puolitiehen. Uudistukset opiskeluajoista ja -oikeuksia sekä lainaan pohjautuvasta uudesta tukimuodosta ovat oikean suuntaisia mutta tehottomia. Nykymuodossaan ne
ovat vain hallintokoneistoa työllistäviä näennäisuudistuksia.
Kansainvälisten huippuyliopistojen yksi
tunnusmerkki on, että opetuksen tarjontaa ja
kysyntää ohjataan tiukkojen sääntöjen lisäksi
rahalla. Koulutusta tarjotaan ja sitä hyödynnetään tehokkaasti. Jos lainsäätäjien ohjeet ja
hyvä tahto eivät riitä niin kannattaakin kysyä,
tarvitseeko myös suomalainen yliopistolaitos
lisää taloudellisia kannusteita ja tiukempaa säätelyä. Maailmalla opintojen tiukka rytmitys, lukukausimaksut ja stipendijärjestelmät ovat arkipäivää. Miksei sitten Suomessa?
Lukukausimaksuilla ei ylläpidetä eikä rahoiteta yliopistojen toimintaa, eikä siihen kannata pyrkiäkään. Riittää, jos lukumaksut yhdessä yksinkertaisien stipendijärjestelmien
kanssa lisäävät opiskelijoiden vastuunottoa
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opintojen etenemisestä ja vaatimuksia opetuksen laadusta.
Laadulla on hintansa ja taloudelliset kannusteet ohjaavat ihmisten toimintaa. Tämä pätee myös suomalaisiin yliopistoihin. Empiiristä todistusaineistoa taloudellisten kannusteiden ohjaavasta vaikutuksesta saadaan pian,

kun EU-parlamentissa otetaan käyttöön uusi
kulukorvausjärjestelmä. Epäilen, että paatuneinkin hyvään tahtoon ja käyttöohjeisiin uskova euroedustaja siirtyy uudistuksen myötä
Brysselin-lennoillaan turistiluokasta bisnesluokkaan. Money talks. "
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