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1. Johdanto

S

uomalainen koulutusjärjestelmä ja yliopistokoulutus erityisesti ovat olleet ristiriitaisen julkisuuden valokeilassa viimeisen vuoden aikana. Toisaalta suomalaista koulutusjärjestelmää
kehutaan (Pisa-tutkimukset) ja yliopistot ovat
onnistuneet nostamaan (tohtori)tutkintomääriä
huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden
aikana; toisaalta mm. elinkeinoelämä arvostelee voimakkaasti annetun yliopisto-opetuksen
laatua. Tällä hetkellä spekuloidaan esimerkiksi sillä, miten yleiset valtionhallinnon sovitut
tavoitteet henkilömäärän vähentämisestä tulevat sovelletuiksi yliopistojen kohdalla. Tutkijakouluille on opetusministeriön toimesta asetettu sekä määrä- että muita tavoitteita, kuten
väittelyiän alentaminen, sukupuolten tasa-arvo
ja kansainvälistyminen. Samaan aikaan kotiHaluaisin kiittää Vesa Kanniaista, Mikko Leppämäkeä
sekä Mikko Puhakkaa kommenteista, Jenni Rytköstä avusta KAVAn lukujen keräämisessä ja tilastoinnissa ja Hannu
Vartiaista Yrjö Jahnssonin apurahapäätöksiin liittyvien lukujen toimittamisesta. Vastaan luonnollisesti itse kirjoituksen sisällöstä.
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maisen kehityksen kanssa on ainakin taloustieteessä myös kansainvälisesti tapahtunut muutoksia siinä, miten jatkokoulutus on organisoitu. Tämän kirjoituksen tavoitteena on siksi
i) kuvata sitä, miten kansainvälinen yleisesti
parhaaksi todettu taloustieteen jatkokoulutusmuoto eli amerikkalainen tohtorikoulu on kehittynyt (luku 3), ii) verrata KAVAssa valittuja
toimintamuotoja ja KAVAssa toteutettuja ja toteutettavia muutoksia tähän vertailukohtaan
(luku 4) ja iii) verrata KAVAssa opiskelevien
suoritusmääriä tähän vertailukohtaan (luku 5).
Luvussa 6 esitän lyhyen yhteenvedon ja muutaman loppukommentin. Ennen näihin asioihin paneutumista käyn kuitenkin luvussa 2 lyhyesti läpi KAVAn toiminnan eräitä mittareita.

2. KAVAn tähänastisesta
toiminnasta
Tässä luvussa keskityn pääosin KAVAsta valmistuneiden tohtoreiden määrän ja siihen liittyvien panostusten analysoimiseen, sekä väit-
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Kuvio 1. KAVAssa väitelleiden lukumäärä.

telyikään ja opiskeluaikoihin. KAVAn 16-vuotinen historia osoittaa sen onnistuneen pääosin
erinomaisesti tähänastisista haasteista. Mikko
Puhakka (1999) käsittelee KAVAn syntyä ja
ensimmäistä kymmentä vuotta. Puhakan esityksestä käy selvästi ilmi se, jonka olen keskusteluissa KAVAn toiminnassa mukana olleiden
kanssa voinut vahvistaa: ne asiat, joita jäljempänä käyn läpi ja analysoin, ovat olleet tiedossa ja ne on otettu päätöksenteossa huomioon.
Hyvän lähtökohdan KAVAn arvioinnille antaa
Puhakan mainitsema keskimääräinen viiden
tohtorin ”vuosituotanto” ajalta 1983–1992.
Kuvio 1 näyttää tohtorituotannon vuodesta
1994. Keskimäärin KAVAsta on valmistunut
12.6 tohtoria vuodessa. Huippuvuotena 2000
tohtoreita valmistui 20 ja huonoimpana erottuu vuosi 1996 jolloin valmistui vain 5 tohto-

ria. Vaikka kuvioon piirretty trendi on ylöspäin, lienee perusteltua odottaa, että KAVAsta valmistuvien tohtoreiden määrä on pääasiassa kymmenen ja viidentoista välissä lähitulevaisuudessa.
On tietenkin hyvä kysymys, onko nykyinen
tohtoreiden valmistumismäärä ”vähän”, ”paljon”, vai ”sopivasti”. Minun ja keskusteluiden
perusteella myös kollegoiden näkemys on, että
kysyntää tulee jatkossa olemaan, olkoonkin,
että taloustieteen tohtorit tulevat enenevässä
määrin työllistymään muihinkin kuin tutkimustöihin. Tästä lisää jäljempänä. Suhteutettaessa
panoksia tuloksiin on yksi, eittämättä epätäydellinen, tapa verrata suomalaisten virassa olevien professorien määrää valmistuviin tohtoreihin. Kun tätä suhdelukua vertailee vastaaviin
hyviksi tiedetyissä taloustieteen laitoksissa
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maailmalla, syntyy kuitenkin jonkinlainen kuva
tilanteesta. Suomessa on tällä hetkellä KAVAn
jäsenlaitoksilla 30 professoria ja tähän lukuun
lienee syytä lisätä KAVAn johtaja. Nämä henkilöt muodostavat pääasiallisen panostuksen
väitöskirjojen ohjaamiseen. Kun keskimääräisen tohtorituotannon jakaa 31:llä, tulee suhdeluvuksi 0.41. Vastaava suhdeluku kolmessa
yleisesti viiden parhaan joukkoon lasketussa
tohtoriohjelmassa (Princeton, Harvard, MIT:
näistä tiedot olivat kerättävissä syyskuussa
2005) on 0.68. Tässä olen käyttänyt ”panoksena” vakinaisten professoreiden (”full tenured
professor”) lukumäärää. Unohtaen laatuerot
niin panoksissa kuin tuotoksissakin, tuohon
samaan suhdelukuun päästäkseen pitäisi
KAVAn jäsenlaitosten tuottaa 21 tohtoria vuodessa. Samalla pitää kuitenkin muistaa, että valittu mittatikku on mahdollisimman haastava:
tarkkoja lukuja ei tätä kirjoitettaessa ollut saatavilla, mutta karkea arvio parhaista englantilaisista jatkokoulutusohjelmista on, että vastaava suhdeluku liikkuu KAVAn suhdeluvun tuntumassa. Lisäksi lienee otettava huomioon, että
kaikilla niillä amerikkalaisilla ja englantilaisilla
laitoksilla joista tietoja on kerätty, on suomalaisiin taloustieteen laitoksiin verrattuna suuri
määrä väitelleitä muissa kuin vakinaisen professorin viroissa.
KAVAlla ei ole kuitenkaan ollut vain määrävaikutusta, vaan nykypäivän yliopistosektorin kriitikoita uhmaten lienee perusteltua väittää, että KAVA on selkeästi parantanut suomalaisen taloustieteellisen jatkokoulutuksen tasoa.
Tason mittaaminen on tietenkin vaikeaa. Eräs
”markkinatesti” on katsoa, miten KAVAn
”tuotanto” on sijoittunut. Oli ilahduttavaa havaita, että useampi KAVAssa väitellyt taloustieteilijä on sijoittunut hyviin ulkomaisiin yliopistoihin väittelemisen jälkeen 2000-luvulla.
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Mihin sitten sijoittuvat KAVAsta väitelleet taloustieteen tuoreet tohtorit yleisemmin? Keräsin tätä artikkelia varten tiedot 2003–2004 väitelleiden työpaikoista. 28:stä väitelleestä 10
ovat yliopistoissa ja toiset 10 tutkimuslaitoksissa; julkiselta sektorilta (ml. Suomen Pankki)
löytyy 5 väitelleistä, ja loput kolme ovat yksityisen sektorin töissä (konsultointi, pankit).
Tämä jako vastaa ainakin minun ennakkokäsityksiäni. Tiedot lähitulevaisuudessa valmistuvien työllistymisestä tukevat käsitystä, että yksityisellä sektorilla on kysyntää taloustieteen
tohtoreille.
Opetusministeriön monista mittareista keskeisimpiä on valmistuvien tohtoreiden ikä.
Kuviossa 2 on esitetty KAVAssa väitelleiden
keski-iän (sekä nuorimman ja vanhimman väitelleen iän) kehitys. Kuviosta käy selväksi, että
KAVA ei yrityksistä huolimatta ole saanut laskettua väittelyikää ainakaan tarkastelujaksolla.
Lähempi tarkastelu kertoo erään mahdollisen
syyn tähän ja sitä varten esitän kuviossa 3
KAVAssa väitelleiden ikäjakauman. Siinä on
nähtävissä väittelijöiden jakautuminen kahtia:
suuri osa valmistuu 28–35-vuotiaina, mutta
ikäjakauman oikea pää venyy varsin kauas.
Epäilyni on, että tämä jako selittyy sillä, että
KAVAssa on edelleen kohtuullisen suuri varanto osapäiväisiä, työn ohessa jatko-opintoja
harjoittavia. Väittelyiän lähempi tarkastelu ei
tuo kuitenkaan mitään tukea sille ajatukselle,
että väittelyiän varianssi olisi kasvamassa. Mitä
sitten on tehtävissä väittelyiän alentamiseksi?
Tämän analysoimiseksi on luontevaa lähteä siitä tosiasiasta, että väittelyikä on valmistumisajan ja aloitusiän summa. Käsittelen seuraavaksi kumpaakin näistä.
Keskimääräinen aika väittelyyn, ehdolla että
väittelee, on KAVAssa noin 8 vuotta. Vertailtavuus kansainvälisiin valmistumisaikoihin
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Kuvio 2. Väittelyiän kehitys KAVAssa.

Kuvio 3. KAVAssa väitelleiden iän jakauma 1997–2004.
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Kuvio 4. Aloitusikä KAVAssa – täyspäiväiset opiskelijat 2000–2004.

edellyttää, että tuosta vähennetään noin vuosi
suomalaisen raskaan esitarkastusprosessin
vuoksi. Näin kohtuullisen hyvä arvio vertailukelpoisesta keskimääräisestä opiskeluajasta
KAVAssa on 7 vuotta. Seuraavassa luvussa raportoin tarkemmin opiskeluajoista amerikkalaisissa ja englantilaisissa huippuohjelmissa,
mutta tässä vaiheessa riittää tieto, että viime
lukuvuonna valmistuneiden keskimääräinen
opiskeluaika näissä huippuohjelmissa on hieman vajaa 5.5 vuotta. Tiivistäisin asian näin:
kansainväliseen huipputason tohtoriohjelmaan
valikoitunut erittäin lahjakas, erittäin motivoitunut ja erittäin ahkera huipputason opetusta
ja ohjausta saava opiskelija-aines tarvitsee keskimäärin tuon 5.5 vuotta valmistuakseen (ehdolla että valmistuu: tästä joukosta – kuten
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KAVAn luvusta – on siis puhdistettu pois ne,
jotka eivät valmistu). Kun KAVAn vertailukelpoinen keskiarvo on noin 7 vuotta, en usko,
että tällä suunnalla on mahdollisuuksia suuriin
parannuksiin.
Edellä esitettyä ajatusta tukee myös esitetty KAVAn väittelijöiden ikäjakauma, ja kuvio 4, jossa esitän KAVAssa 2000–2004 aloittaneiden (vuonna 2004 täyspäiväopiskelijoiksi
rekisteröityneiden) ikäjakauman. Heidän aloitusikänsä keskiarvo on lähes 27 vuotta. Ilahduttavaa on nuorina aloittavien suhteellisen
suuri osuus: 26-vuotiaina tai sitä nuorempina
aloittaneita on peräti 64 % kaikista aloittaneista täyspäiväopiskelijoista. Keskiarvoa ajaa siis
ylös osin jälleen pitkälle ulottuva jakauman oikea pää. Seuraavassa luvussa esittämieni tilas-
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Kuvio 5. Suomalaiset aloittajat ulkomaisissa taloustieteen tohtoriohjelmissa.

tojen perusteella on arvioitavissa, että kansainvälisissä huippuohjelmissa aloittavien keski-ikä
on 24–25 tietämillä. Tosiasia on kuitenkin se,
että vaikka saisimme aloittaneiden keski-iän 26
vuoteen ja valmistumisajat nykyisten huippuohjelmien 5.5 vuoteen, olisi KAVAsta valmistuvien keski-ikä yli 30 vuotta. Me haluamme
lisäksi paitsi hoitaa nykyiset osapäiväiset opiskelijat niin jatkossakin sallia osapäiväisen opiskelun (ainakin loppuvaiheessa opintoja). Näiden opiskelijoiden valmistuminen tapahtuu
väistämättä (kts. kuvio 3) 40 vuoden tietämissä keskimäärin. Kun tähän liitetään suhteellisen pienet valmistumismäärät, tulee kaikkien
KAVAsta väitelleiden keski-ikä jatkossakin olemaan 35 vuoden tietämissä.
Aloitus- ja valmistumisikiä ja tohtoriohjelman yleistä laatua ajatellen on positiivista ha-

vaita, että käytettävissä olevien tietojen perusteella aikaisempaa useampi lupaava jatko-opiskelija valitsee KAVAn sen sijaan, että menisi
ulkomaiseen tohtoriohjelmaan. On tietenkin
aivan eri kysymys, onko tämä kokonaisuuden
kannalta välttämättä hyvä asia. Lisäksi meillä
ei tietenkään voi olla varmuutta siitä, ovatko
2000-luvun potentiaaliset ulkomaisiin ohjelmiin lähtijät valinneet opinnot KAVAssa, vai
päätyneet aloittamaan työt. Oma näkemykseni
kuitenkin on, että ulkomaisia tohtoriohjelmia
harkitaan vasta siinä vaiheessa, kun päätös jatko-opinnoista on jo tehty. Kuviossa 5 on esitetty Yrjö Jahnssonin säätiön rahoittamana ulkomaisessa tohtoriohjelmassa tiettynä vuonna
aloittaneiden opiskelijoiden määrä täydennettynä hajatiedoilla muulla rahoituksella opintonsa ulkomailla suorittaneista, tämän luvun
289

ARTIKKELEITA

K AK 3 / 2 0 0 5

Taulukko 1.
Taloustieteen tohtoriopinnot
US

Suomi

1. vuosi

Mikro, makro ja ekonometria.
Mahdollisesti muita kursseja
(metodit, tal. tieteen historia).

Mikro, makro ja ekonometria.
Mahdollisesti muita kursseja
(metodit, tal. tieteen historia).

2. vuosi

Mikro, makro ja ekonometria jatkuvat.
4–6 aihealuekurssia, seminaarit

Aihealuekursseja, seminaarit, väitöskirjatyö

3. vuosi

Aihealuekursseja, väitöskirjatyö, seminaarit,
harjoitusten vetäminen

Aihealuekursseja, seminaarit, väitöskirjatyö,
harjoitusten vetäminen

4. vuosi

Väitöskirjatyö, seminaarit, harjoitusten
vetäminen

Aihealuekursseja, seminaarit, väitöskirjatyö,
harjoitusten vetäminen

5. vuosi

Väitöskirjatyö, seminaarit, harjoitusten
vetäminen

Väitöskirjatyö, seminaarit, harjoitusten
vetäminen

kolmen vuoden liukuva keskiarvo, ja kuvion
viihdearvon nostamiseksi myös neljännen asteen polynomiaalin tuottama odotettu aloittavien määrä kullekin vuodelle. Eniten suomalaisia on lähtenyt ulkomaisiin ohjelmiin 90-luvun alussa ja lopussa, jopa puolisen tusinaa
vuodessa. 2000-luvulla lähteneiden määrä on
laskenut selvästi.
Yhteenvetona: Suhteessa ohjausresursseihin KAVAn jäsenlaitosten tohtorituotanto on
määrällisesti kansainvälisesti vertailukelpoisella
tasolla. On löydettävissä tukea väitteelle, että
myös tohtoriopintojen taso on noussut, olkoonkin, että tason mittaaminen on vaikeaa. Väitelleet työllistyvät pääosin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Keskimääräinen väittelyikä on
pysynyt noin 35 vuodessa ja selittyy suurelta
osin korkealla keskimääräisellä aloitusiällä ja
noin puolitoista vuotta kansainvälisiä huippuohjelmia pidemmillä opiskeluajoilla. Jälkimmäinen tosiasia puolestaan selittyy osaksi sillä,
että ko. ohjelmissa ei tunneta osapäiväopiskelijoita. Mielestäni väittelyiän keskiarvoa tär290

keämpi mittari onkin täyspäiväisten jatko-opiskelijoiden valmistumisaikojen seuranta. Heidänkin osaltaan, sikäli kun tarkastellaan valmistumisikää, on otettava huomioon, että
KAVAssa aloittavat täyspäiväopiskelijat ovat
todennäköisesti jatkossakin ulkomaisissa huippuohjelmissa aloittavia vanhempia.

3. Amerikkalainen tohtorikoulu
Käytännössä kaikki amerikkalaiset taloustieteen tohtorikoulut on nykyään organisoitu samalla tavalla, jota jatkossa kutsun myös prototyyppi tohtori- (tai tutkija-) kouluksi. Ennen
väitöskirjatyön aloittamista kaikki opiskelijat
käyttävät kaksi – kaksi ja puoli vuotta kurssityöhön. Toisen opiskeluvuoden aikana aletaan
seurata jotain useista tarjolla olevista aihealueseminaareista. Väitöskirjatyö aloitetaan kolmantena vuonna, ja tohtorin tutkinto saavutetaan 5–6 vuodessa. Taulukko 1 kuvaa tiivistetysti opintojen kulun.
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Vain noin kymmenen vuotta sitten kirjoitettu
kuvaus olisi samanlainen opintojen perusrakenteen osalta. Kaksi merkittävää eroa olisivat
kuitenkin 1) se, että aikaisemmin käytettiin
kurssityöhön kaksi vuotta, ei enempää, sekä 2)
se, että aikaisemmin useimmat valmistuivat 4–
5 vuodessa. Opinnot ovat siis pidentyneet noin
vuodella. Yksi selitys tälle on yllä todettu kasvanut kurssimäärä. Esimerkiksi MIT:n yleisesti parhaana pidetyssä tohtoriohjelmassa käytetään ensimmäiset kolme lukukautta kaikille
yhteisten mikron, makron ja ekonometrian
kurssien opettamiseen, kun aikaisemmin nämä
kurssit kestivät vain vuoden. Toinen, enemmän
spekulatiivinen selitys on, että työmarkkinat
painottavat entistäkin enemmän väitöskirjan
parhaan luvun, ns. työmarkkinapaperin, viimeistelyä. Tämä näkyy sitten pidempinä opiskeluaikoina, olkoonkin, että yleisesti esitetty
näkemys on, että väitöskirjan muiden lukujen
tasoon kiinnitetään aikaisempaa vähemmän
huomiota. Käsitykseni mukaan syy kursseihin
käytetyn ajan pitenemiselle on, että kaikille tarpeelliseksi katsotun oppimateriaalin määrä on
kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Vaikka joitain elementtejä (esimerkiksi yleisen tasapainon mallintamista) on
karsittu, on nettovaikutus kuitenkin huomattava lisäys.
Kurssitarjonta on varsin laajaa kuten käy
ilmi taulukosta 2, johon olen koonnut muutaman huippuohjelman tarjonnan toisen ja kolmannen vuoden kurssien osalta. Amerikkalaisissa tohtoriohjelmissa tämä tarjonta on järjestään organisoitu aihealueittain (”field”) ja opiskelijoiden pitää suorittaa vähintään kahden aihealueen kurssit, joskus enemmänkin.2
Tällöin yleisesti erotellaan ”major” ja ”minor field”it. Näiden erona on yleensä joko tentin tai kurssien laajuus ja/tai
mahdollinen harjoitustyö.

2

Kuvio 6 esittää viime lukuvuonna työmarkkinoille tulleiden tohtoriopintoihin käyttämän
ajan jakauman.3 Kuvion taustalla on oletus, että
kaikki työmarkkinoille 2004/2005 vuodenvaihteessa osallistuneet valmistuvat vuonna 2005.
Huomionarvoista on, että kun aikaisempi standardi oli, että taloustieteessä valmistutaan neljässä vuodessa, oli 2004/2005 työmarkkinoilla
vain muutamia sellaisia taloustieteen (tulevia)
tohtoreita, jotka olivat valmistumassa neljässä
vuodessa. Tässä on tapahtunut selkeä muutos,
sillä esimerkiksi MIT:n taloustieteen laitokselta valmistui suurin osa opiskelijoista neljässä vuodessa vielä 90-luvun puolivälissä. Nyt
siis suurin osa valmistuu joko 5 tai 6 vuodessa.4
Yllä kuvattu kansainvälisen käytännön
muuttuminen on tärkeää, kun otetaan huomioon, että yksi opetusministeriön keskeinen
tavoite on tohtoreiden valmistumisiän alentaminen. Yleinen käsitys on, että kansainvälisesti väittelyikä on huomattavasti alhaisempi
kuin Suomessa ja että se on erityisen alhainen
amerikkalaisissa huippuyliopistoissa. Kuvio 7
osoittaa kuitenkin, että väite (keskimäärin) erittäin nuorina väittelevistä on taloustieteessä
vain myytti; amerikkalaisista huippuohjelmista valmistutaan keskimäärin 30-vuotiaina. ToiTiedot on kerätty työmarkkinoille 2004–2005 menevien
kunkin ohjelman opiskelijoiden ansioluetteloista kevättalvella 2005. Mukana ovat Princeton, Harvard, MIT ja Pennsylvania (=”top-4”), Wisconsin-Madison, LSE, UC London
ja Warwick (opintojen aloitusikä), sekä näiden lisäksi Duke,
Boston, UC Berkeley (opintojen kesto). Tiedot tarkistettiin
myös seuraavista ohjelmista, mutta niitä ei siellä ollut tarjolla: Michigan, Pittsburgh, Rochester, UCLA.
3

4
Keskusteluissa amerikkalaiset kollegat ovat todenneet,
että opintojen venyminen kuuteen vuoteen vaikeuttaa opiskelijan mahdollisuuksia saada työpaikkaa ainakin tutkimusorientoituneiden yliopistojen kohdalla.
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Taulukko 2.
Aihealueet johtavissa amerikkalaisissa tohtoriohjelmissa vuosina 2004–2005
Aihealue

lkm

Princeton

Berkeley

MIT

Northwestern

Chicago

Yale

Aihealueiden lkm
yhteensä/ohjelma

20

11

19

14

10

12

8

Advanced macro

6

X

X

X (Monetary)

X

X (Money,
banking and
macrodynamics +
Capital Theory)

X

Advanced micro

6

X

X (advanced
theory +
mathematical
econ)

X (Advanced
Theory)

X (econ
theory +info
econ)

X (math.
Economics)

X (econ
theory)

Econometrics

6

X

X

X (Economics
and stats)

X

X (Emetrics and
stats)

X

International

6

X (Int.
money
&finance)

X

X

X

X (and growth)

X

Industrial
Organization

6

X

X

X

X

X

X

Development

6

X

X

X

X

X (Dev,
Micro&emetrics)

X
X

Public (Finance)

6

X

X

X

X

X

Labor

5

X

X

X

X

X

Economic History

5

X

X

X

X

Financial Economics

4

X

X

X

Political Economy

3

X

X

X

X

Demography

2

Organizational
Economics

2

Urban Economics

1

X

Alternative
approaches

1

X

Comparative
Economic systems

1

X

History of
economic thought

1

X

X

X

X
X (Econ of
institutions)

Law and Economics

1

X

Psychology and
economics

1

X

Other

1

X

X

X

HUOM: X = ko, aihealue on tarjolla kyseisen yliopiston tohtoriohjelmassa. Harvardin, Stanfordin ja UPennin www-sivuilta ei löydy tietoja aihealueista. Joillakin ohjelmilla on kaksi aihealuetta jotka on ryhmitetty yhteen tässä taulukossa.
Esimerkiksi Northwestern tarjoaa aihealueita ”economic theory” ja ”information economics”, jotka on molemmat ryhmitetty advanced micro-kategoriaan. Tällaiset tapaukset on merkitty ”+” -merkillä. Tiedot kerätty keväällä 2005.
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Kuvio 6. Opiskeluajat huippuohjelmissa.

nen myytti on, että valmistumisiässä on eroa
amerikkalaisten ja ei-amerikkalaisten (eurooppalaisten) opiskelijoiden välillä. Tämäkään ei
pidä paikkaansa. Amerikkalaisista ohjelmista
valmistuvat amerikkalaiset ovat keskimäärin
hieman alle 30-, ei-amerikkalaiset 30-vuotiaita. Vertailun vuoksi kuvioon kerätyt tiedot parhaista englantilaisista ohjelmista osoittavat, ettei eroa synny tässäkään ulottuvuudessa.
Yhteenvetona tästä luvusta voi sanoa, että
amerikkalaisessa prototyyppiohjelmassa suoritetaan paljon kursseja, opinnot aloitetaan nuorempina (24–25-vuotiaina) kuin KAVAssa ja
suurin osa käyttää opintoihin 5–6 vuotta.

4. KAVAn nykyiset toimintamuodot
Nykymuotoinen KAVA on astunut monta askelta lähemmäs alkuperäistä Puhakankin
(1999) esiin nostamaa tavoitettaan, amerikkalaismuotoista tohtorikoulua. Samaan aikaan,
kuten yllä on kuvattu, on tuo tavoite muuttanut omia muotojaan. Taulukko 1 kokoaa tiivistettyyn muotoon sen, miten nykymuotoisessa
KAVAssa pääsisi mahdollisimman lähelle samanlaista koulutusta kuin minkä amerikkalainen prototyyppiohjelma tarjoaa. Keskeinen askel KAVAlta (jos perustamista ei oteta huomioon) on ollut peruskurssien opetuksen
muuttaminen koko lukuvuoden kestäviksi. On
kuitenkin huomattava, että näinkin ne jäävät
293
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Kuvio 7. Huippuohjelmissa väittelevien ikäjakauma.

”kevyt”-versioiksi amerikkalaisista vastineistaan, jotka siis nykyisin kestävät jopa kolme
lukukautta. Seuraava tärkeä askel on, että tästä lukuvuodesta alkaen KAVA alkaa järjestää
suomalaisin voimin opetettavia aihealuekursseja. Tämä muutos käytännössä kaksinkertaistaa aihealuekurssien tarjonnan KAVAssa. Jos
KAVAssa opiskeleva käyttää ensimmäisen vuoden kolmen peruskurssin suorittamiseksi, on
hänellä seuraavien kahden vuoden aikana mahdollisuus käydä jatkossa noin 16 aihealuekurssia aikaisempien noin kahdeksan sijaan. Näiden kurssien lisäksi tulee KAVAn koordinoiman Nordic Network in Economics -jatkokoulutusverkoston laaja kurssitarjonta.
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Yksi KAVAn keskeisistä toimintamuodoista
ovat aihealueseminaarit, joita nykyään on seitsemän. Nämä kokoontuvat pääsääntöisesti
kaksi kertaa vuodessa ja tarjoavat kaikille
KAVAn jatko-opiskelijoille tilaisuuden esittää
omaa tutkimustaan, saada kommentteja ja tavata saman aihepiirin parissa työskenteleviä
muita tohtoriopiskelijoita sekä vanhempia tutkijoita. Usein seminaareihin kutsutaan myös
ulkomainen tutkija. Osallistumalla oman aihealueseminaarin toimintaan ”altistuu” opiskelija keskimäärin noin 15 omaa tutkimusaluetta
tai -metodeja läheisesti sivuavalle esitykselle
vuosittain. Tämä ei tietenkään ole korvike amerikkalaisten suurten laitosten seminaaritoimin-
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nalle – keskeisenä erona se, että niissä esiintyvät ulkopuoliset väitelleet tutkijat – mutta on
oikein eli aktiivisesti käytettynä kohtuullinen
korvike sille, että omassa kotiyliopistossa saattaa olla vain vähän samasta aiheesta kiinnostuneita muita jatko-opiskelijoita ja senioritutkijoita.
KAVAn keskeisiä eroja amerikkalaiseen
prototyyppiohjelmaan ovat i) kohorttihengen
puuttuminen, ii) erikoiskurssien vähäisempi ja
hajanaisempi tarjonta, iii) opiskelijoiden vähäisempi altistuminen senioritutkijoiden pitämille seminaariesityksille, iv) ohjausryhmien vähäisyys ja v) opiskelijoiden vähäisempi osallistuminen opetukseen ja harjoitusten vetämiseen
omilla laitoksillaan. Nämä selittyvät osin pitkälle KAVAn maantieteellisellä rakenteella, mutta kaikkien kohdalla on varmasti paljon tehtävissä.
Kohorttihenki on yleisen käsityksen mukaan yksi keskeisiä sekä viihtyvyyttä että opiskelun tuottavuutta nostava tekijä varsin intensiivisissä tohtoriohjelmissa. Käytäntö on,
että opiskelijat tekevät paljon yhdessä töitä.
KAVAn peruskurssien nykyrakenne osaltaan
edistää tätä aikaisempaa huomattavasti paremmin, mutta edelleen olemme rakenteiden puolesta huonommassa asemassa kuin prototyyppiohjelma, jossa kaikki opiskelijat ovat tiiviisti
yhdessä. Peruskurssien uudelleenjärjestelyn lisäksi on hiljattain perustettu HECER selvä askel oikeaan suuntaan: se tuo yhteen SHH:n,
HKKK:n ja HY:n jatko-opiskelijat.
KAVA siis lisää huomattavasti aihealuekurssien tarjontaa. Vaikeammin ratkottavissa
oleva ongelma on seminaaritarjonta. HECERissä olevilla jatko-opiskelijoilla on kohtuullisen
suuri seminaaritarjonta käytettävissään, mutta
muiden laitosten opiskelijoiden tilanne on huonompi tässä suhteessa. Pienten laitosten on vai-

kea järjestää monipuolista seminaaritarjontaa.
Ohjausryhmien vähäisyys selittyy sekin suurelta osin mielestäni laitosten pienuudella.
Ulkomaisissa tohtoriohjelmissa keskeinen
elementti tohtoriopinnoissa on harjoitusten ja/
tai perustutkintoluentojen vetäminen. Suomessa tämä opetusresurssi on käsitykseni mukaan
alikäytössä. Tämä ei ole jatko-opiskelijoidenkaan etu, sillä vanha totuus on, että paras tapa
oppia on opettaa. Kansainvälinen käytäntö on,
että harjoitusten vetäminen tms. on velvollisuus johon usein osallistuvat nekin jatkokoulutettavat, joiden ei siihen taloudellisista syistä
olisi pakko osallistua.
Suomalaiseen jatkokoulutukseen suuresti
vaikuttava tekijä on eri yliopistojen opintovaatimukset. Kautta KAVAn historian on tilanne ollut se, että substanssivaatimusten – niiden,
jotka tulevat kansainvälisestä käytännöstä – ja
muodollisten (opinto-oppaaseen kirjattujen)
vaatimusten välillä on suuri ero. Tämä ero on
entisestään kasvanut, osin siksi, että suomalaisia jatko-opintovaatimuksia on kevennetty
siitä, mitä ne olivat 80- ja 90-luvun vaihteessa,
osin siksi, että kansainvälinen käytäntö on
ottaa aikaisempaa enemmän kursseja. Kuten
taulukosta 1 käy ilmi, suorittaa amerikkalaisen
tohtoriohjelman opiskelija noin 6 lukukauden
mittaista (45 tuntia luentoja + harjoitukset)
aihealuekurssia. KAVAn aihealuekurssit ovat
20 luentotunnin mittaisia eikä niihin yleensä
sisälly harjoituksia, toisin kuin amerikkalaisissa
vastineissa. Samaan kurssimäärään päästäkseen
pitäisi siis KAVAssa opiskelevan suorittaa ainakin 12 KAVAn erikoiskurssia, todennäköisesti enemmän. Tällainen kurssimäärä on pahasti ristiriidassa suomalaisten muodollisten
opintovaatimusten kanssa. Toinen keskeinen
ongelma on, etteivät suomalaiset opinto-oppaat huomioi seminaareihin ja työpajoihin osal295
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Kuvio 8. KAVAn kurssien suoritukset 2004 mennessä – täyspäiväiset opiskelijat.

listumista muutoin kuin vähentämällä kurssivaatimuksia entisestään. Kurssit ja seminaarit
eivät kuitenkaan ole toistensa korvikkeita, vaan
toisiaan täydentäviä panostuksia.

5. Opiskelu KAVAssa
Edellisessä luvussa kuvasin KAVAn rakennetta, ja tämän rakenteen eroja prototyyppiohjelmaan. Kriittinen tarkastelu tulee kuitenkin
ulottaa paitsi rakenteisiin ja tarjontaan, myös
siihen, miten niitä käytetään. Keskityn tähän
seuraavaksi. KAVAssa luotiin syksyllä 2004
laaja, kaikki opiskelijat kattava, tietokanta. Tämän tietokannan avulla on tarkoitus seurata
opiskelijoiden edistymistä tohtoriopinnoissaan.
Samalla kuitenkin keräsimme retrospektiivisesti tietoja aikaisempien KAVA-vuosikurssien
suorituksista.
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Kuvio 8 kuvaa KAVAn vuosien 1999–2003
opiskelijakohorttien KAVA-kurssien suorituksia. Otos on muodostettu niistä ao. kohorttien
opiskelijoista, jotka rekisteröityivät täyspäiväisiksi jatko-opiskelijoiksi KAVAan 2004 syksyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmista kohorteista on joku periaatteessa voinut valmistua, sekä sitä, että kaikki kuviossa mukana olevat eivät välttämättä ole olleet täyspäiväisiä jatko-opiskelijoita koko aloitusvuoden ja syksyn
2004 välistä aikaa tai välttämättä lainkaan.
Nämä seikat huomioonottaenkin on kuvion
viesti selvä: KAVAn opiskelijat suorittavat sekä
peruskursseja että erikoiskursseja vähän ja hitaasti verrattuna prototyyppiohjelman opiskelijoihin. Amerikkalaisen tohtoriohjelman osalta neljä ensimmäistä pylvästä olisivat arvossa
yksi ensimmäisen vuoden jälkeen, kun KAVAn
opiskelijoiden kohdalta vain vuosikurssien
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Kuvio 9. Erikoiskurssien määrä/opiskelija.

1999 ja 2001 opiskelijat ovat kaikki suorittaneet mikrotaloustieteen kurssin. Toisaalta kuviosta käy ilmi, että syksyyn 2004 mennessä
2003 KAVAssa aloittaneet ovat suorittaneet
keskimäärin 0.7 erikoiskurssia, kun tämä luku
prototyyppiohjelmassa olisi nolla. Vastaavasti
sitten luku olisi vuoden 2002 ja aikaisemmilla
kohorteilla vähintään neljä ja useimmissa tapauksissa suurempi.
KAVAssa on jo reagoitu liian hitaaksi koettuun peruskurssien suoritustahtiin. Viime keväänä kirjoittamissani ohjeissa suositeltiin voimakkaasti sitä, että kaikki aloittavat täyspäiväopiskelijat suorittavat kaikki kolme peruskurssia ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Kerätyt
tiedot tänä syksynä KAVAssa aloittavista täys-

päiväopiskelijoista kertovat, että selvä tasomuutos on tapahtunut niiden opiskelijoiden
osuudessa jotka aloittavat kaikki kolme peruskurssia samalla kertaa.
Keskimääräinen suoritettujen erikoiskurssien määrä on varsin alhainen aikaisemmillakin
kohorteilla. Tästä syystä tarkastelen seuraavaksi suoritettujen erikoiskurssien jakaumaa kuviossa 9. Tämän kuvion tulkinnassa tulee muistaa kaksi asiaa jotka vääristävät jakaumaa vasemmalle. Ensinnäkin, kuviossa eivät näy ne
kurssit, joita KAVAn opiskelijat ovat suorittaneet esimerkiksi Nordic Network in Economics’in (NNE) puitteissa tai esimerkiksi jossain kesäkoulussa. Toiseksi, kuviossa eivät näy
ne kurssit, joita KAVAn opiskelijat ovat suo297
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rittaneet vieraillessaan ulkomaisissa jatko-opinto-ohjelmissa. En kuitenkaan usko, että nämä
suuresti muuttaisivat kuvion perussanomaa.
Ensimmäinen syy on se, että kuluneen vuoden
aikana olen KAVAn ja NNEn johtajana hyväksynyt 8 KAVAn opiskelijan apurahahakemusta ulkomaiselle kurssille osallistumiseksi. Toinen syy on se, että Jahnssonin säätiö on vuosina 2000–2004 rahoittanut keskimäärin noin
viiden (KAVAn) opiskelijan vierailun ulkomaisessa tohtoriohjelmassa. Vaikka nämä opiskelijat suorittaisivat neljä kurssia kukin vierailuvuoden aikana ja vaikka ottaisin kaikki yksittäiset ulkomailla suoritetut kurssit huomioon,
ei se todennäköisesti suuresti siirtäisi keskimääräistä havaittua suoritustasoa. Näiden huomioon ottaminen kieltämättä siirtäisi sekä havaittua suurinta suoritettua kurssimäärää että
jakauman ”oikeassa hännässä” sijaitsevien opiskelijoiden päälukua. Palatakseni itse kuvioon,
sen sanoma on varsin karu: 137:stä opiskelijasta joiden tiedot minulla on ollut käytettävissäni, vain 45 on suorittanut ainakin yhden erikoiskurssin. Näistä 2/3 ovat suorittaneet vain
yhden erikoiskurssin. Tämä heijastaa KAVAn
kokemuksia erikoiskurssien järjestämisestä. On
tyypillistä, että kursseille rekisteröityy ja luennoille osallistuu huomattavasti enemmän opiskelijoita kuin mitä osallistuu tenttiin. Kun kaikki eivät tyypillisesti läpäise tenttiä, on suoritettujen kurssien määrä sitten kuvion osoittaman
kaltainen. Kuviosta on pääteltävä, että keskimääräinen KAVAn opiskelija täyttää opintooppaan pääainevaatimukset suurelta osin muilla kuin KAVAn kursseilta saaduilla suorituksilla.
Kuten peruskurssien kohdalla, aihealuekurssienkin kohdalla on KAVAssa reagoitu
havaittuihin puutteisiin opiskelijoiden suorituksissa. Nyt suositellaan voimakkaasti sekä
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aihealuekursseille osallistumisen, että erityisesti
niiden suorittamisen lisäämistä. Seuraavat vuodet paljastavat kuinka hyvin nämä suositukset
purevat opiskelijoiden valintoihin. Uskallan
odottaa, että ne tulevat näkymään entistä selvemmin esimerkiksi silloin, kun valitaan opiskelijoita tutkijakoulupaikoille.

6. Lopuksi
Edellä läpikäyty on tiivistettävissä seuraavasti:
KAVA on jo alkujaan pyritty rakentamaan prototyyppi tohtoriohjelmaa suomalaisiin oloihin
muokaten. Ajan saatossa KAVAlle on ollut tyypillistä jatkuva pyrkimys lähentyä tätä kansainvälistä standardia niin muotojen kuin sisällönkin puolesta. Kohde on kuitenkin liikkunut samanaikaisesti. KAVAssa jo päätetyt muutokset
vievät KAVAn rakenteen taas askelen lähemmäs tuota tavoitetta. Suhteessa panostuksiin
KAVAn jäsenlaitokset ja KAVA tuottavat kansainvälisesti vertailukelpoisen määrän tohtoreita. KAVAn mahdollisuudet lisätä valmistuvien
tohtoreiden määrää on intiimisti sidoksissa tieteenalan resursseihin. Vertailun vuoksi: Ruotsin kolmessa tunnetuimmassa taloustieteen laitoksessa (Tukholman yliopisto+ Institute for
International Economic Studies, Tukholman
kauppakorkeakoulu, Uppsalan yliopisto) on 36
vakinaista professoria; kaikilla KAVAn jäsenlaitoksilla yhteensä alle 30. Yleinen käsitys on,
että verrattuna aikaan ennen KAVAa, jatkoopintojen ja väitelleiden tohtoreiden saaman
koulutuksen laatu on parantunut. Tälle käsitykselle on löydettävissä myös perusteita, mutta
samalla on selvää, että tällä rintamalla on vielä
parantamisen varaa. Määrän kasvattamisen sijasta lieneekin tavoiteltavampaa panostaa opintojen sisältöön sekä tarjonnan (kurssien määrä
ja laatu sekä ajoitus), että kysynnän (opiskeli-
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joiden kurssisuoritukset) kautta. Jo päätetyt ja
toteutusvaiheessa olevat muutokset vievät osaltaan KAVAa juuri tähän suuntaan. Näiden
muutosten tuoma riski on, että ainakin väliaikaisesti voi – aikaisempaa kovempien vaatimusten takia – valmistuvien tohtoreiden määrä notkahtaa. Itse uskon, että ajan myötä määrä ei näistä muutoksista kärsi, mutta tämä ei
tietenkään olisi ensimmäinen ennustus joka
osoittautuu virheelliseksi. Kansainvälinen standardi tällä hetkellä opiskeluaikojen ja valmistumisiän suhteen on 5–6 vuotta opintoja ja keskimäärin 30 vuoden valmistumisikä. Tohtoriopintojen pituuteen tai väittelevien ikään ei ole
odotettavissa suurta muutosta johtuen pääasiassa aloittavien opiskelijoiden ikäjakauman
rakenteesta. On mahdollista jonkin verran las-

kea kokopäiväisesti opiskelevien väittelyikää,
mutta osa-aikainen jatko-opiskelu varmistaa
sen, että väittelyiän keskiarvo ei viimeaikaisesta juurikaan muutu. Jo pitkään jatkunut jatko-opintojen ammattimaistuminen jatkunee ja
sen tuleekin paitsi jatkua, myös vahvistua niin
opiskelijamäärien, opiskelun intensiteetin kuin
ohjauspanostustenkin suhteen. Näin toimimalla uskon myös laatupainotetun määrän kasvavan. "
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