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ensin huippu ja sitten innovaatioyliopistoksi

nimetty hanke on saanut liikettä yliopistosek
torin rakenteisiin. tämä aikakauskirja on otol
linen paikka pohtia hankkeen vaikutuksia ta
loustieteelle yleisesti ja heCerille – helsingin
kauppakorkeakoulun, helsingin yliopiston ja
svenska handelshögskolanin taloustieteen lai
tosten yhteenliittymälle – erityisesti. jätän siis
alla kylmästi sivuun hankkeen erittäin tärkeät
muut ulottuvuudet ja keskityn omaan napaan
tuijottamiseen.
innovaatioyliopisto vaikuttaa taloustietee
seen potentiaalisesti kolmea kautta: suoraan
resurssipohjan, epäsuorasti eri tieteiden suh
teellisen ”vetovoiman” ja/tai rakenteiden kaut
ta. Vaikutukset ovat suoria pääkaupunkiseu
dulla ja epäsuoria muualla. kolmesta vaikutus
kanavasta keskimmäinen on suoraviivainen,
mutta vaikutukseltaan epäselvin: taloustiede
kilpailee hyvästä opiskelija (ja tutkija) ainek
sesta muiden tieteiden kanssa. innovaatioyli
opistohanke voi joko nostaa tai laskea talous
tieteen suhteellista vetovoimaa, mutta tämä
riippuu keskeisesti siitä, miten taloustiede saa
resursseja ja miten taloustieteen rakenteet
muuttuvat uudessa tasapainossa – muuallakin

kuin innovaatioyliopistossa – suhteessa muihin
aineisiin.
sitten resurssipuoleen: Valtiosihteeri sailas
on luvannut (aprillipäivän 2007 helsingin sa
nomien mukaan), että innovaatioyliopistoon
suunnattavat valtion lisäresurssit ”eivät ole ke
neltäkään pois”. jos näihin puheisiin on luot
taminen, hanke voi pahimmillaan jättää talous
tieteen resurssit aikaisemmalle tasolle, mutta
mahdollisesti lisätäkin niitä. lisäresurssien
määrä riippuu keskeisesti seuraavista asioista:
kauppakorkeakoulun neuvotteluvoimasta in
novaatioyliopistohankkeessa ja taloustieteen
asemasta kauppakorkeakoulun sisällä, talous
tieteen asemasta innovaatioyliopistohankkeessa
edellisestä riippumatta, sekä muiden yliopisto
jen reaktioista hankkeeseen. näistä vain viimei
nen koskettaa suoraan helsingin ulkopuolisia
taloustieteen laitoksia.
kauppakorkeakoulun neuvotteluvoima on
vähintäänkin epäselvä. julkisuudessa olleiden
tietojen perusteella täytyy päätellä, että teekka
rit ovat parhaiten valmistautuneet hankkeeseen
– vrt. tkk:n rakenteen uudistaminen tiede
kuntapohjaiseksi. hse:n neuvotteluvoimaa sel
vempää lienee, että taloustiede ei ole se suuri
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synergian luoja, kun insinööritieteiden hedel
miä aletaan kaupallistaa. selvää lienee sekin,
että taloustiede ei ole kauppakorkeakoulun
”kovaa ydintä” substanssin puolesta, vaikka
sitä laitoksen suoritustason osalta olisikin. Vaa
rana onkin, että kansantaloustieteen laitoksen
neuvotteluasema innovaatioyliopiston sisällä
heikkenee, kun siitä tulee pieni laitos suuressa
yliopistossa.
Mikä sitten voisi olla taloustieteen asema
hankkeessa? pluspuolelle menee varmastikin
havainto, että innovaatioyliopiston esimerkkinä
toimivassa Mit:ssa on eräs maailman parhaita
ja näkyvimpiä taloustieteen laitoksia. toiseksi,
hankkeen puuhahenkilöiden toivoisi kiinnittä
vän huomiota siihen, että heCerissä tehtäväs
sä tutkimuksessa innovaatioiden taloustieteellä
on suuri paino. kolmantena soisi muistettavan,
että toimialan taloustieteen opeilla on keskei
nen asema monissa korkeatasoisissa MBaoh
jelmissa. heCerin viimevuotisen, erinomai
seksi arvioidun, huippuyksikköhakemuksen
peruskivi oli juuri toimialan taloustieteen tut
kimus. Miinuspuolelle menevät suurelta osin jo
edellisessä kappaleessa todetut asiat.
innovaatioyliopiston vaikutukset pääkau
punkiseudun ulkopuolisiin taloustieteen lai
toksiin ovat enemmän rakenne kuin resurssi
puolella. ehkä tähän asti dramaattisin vaikutus
koko hankkeesta on ollut sen yliopistokenttään
aikaansaama liikehdintä. tämä näyttää johta
van suurempiin yliopistoyksiköihin ja toivon
mukaan ajan myötä myös suurempiin ainelai
toksiin. taloustieteellä ja tieteilijöillä on erin
omaiset edellytykset toimia ”keihäänkärkinä”.
esimerkkinä voisi nostaa esiin kuopion ja joen
suun ”liittoyliopistohankkeen” luomat mah
dollisuudet, sillä sekä kuopiossa (terveystalous
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tiede) että joensuussa on ekonomisteja. turku
on toinen esimerkki: yliopiston ja kauppakor
keakoulun välinen synergia ruumiillistuu ni
menomaan taloustieteessä.
entä pääkaupungin taloustiede ja innovaa
tioyliopiston rakenne? heCer on lyhyen ole
massaolonsa aikana osoittanut kuinka tärkeää
on se kuuluisa ”kriittinen massa”. heCerin
toiminta on huomattavasti laajempaa kuin sen
jäsenlaitosten aikaisempi yhteenlaskettu toi
minta. tilanteen paradoksi on tässä: jos inno
vaatioyliopistohankkeen tavoite on vaikuttaa
sisältöihin ja toimintatapoihin, täytyy sen ”teh
dä heCerit” eli siirtää mahdollisimman pal
jon tutkimusta ja opetusta mahdollisimman
lähelle toisiaan. jos tämä johtaa heCerin pirs
toutumiseen esim. kauppakorkeakoulun kan
santaloustieteen laitoksen siirtyessä otanie
meen, rusentaa innovaatioyliopisto alkajaisik
seen keskeisen yliopistosektorin tähänastisen
innovaation. tästä kärsisivät epäsuorasti myös
eihelsinkiläiset taloustieteen laitokset.
innovaatioyliopiston puuhahenkilöt eivät
varmaankaan mieti taloustieteen asemaa vii
meiseksi illalla tai ensimmäiseksi aamulla, eikä
heidän kuulukaan. taloustieteellä on kuitenkin
paljon annettavaa sekä innovaatioyliopistolle
että suomalaiselle yhteiskunnalle; akateemisten
ekonomistien tavoitteet ja valmius tehdä töitä
niiden eteen ovat korkealla. heCer, ruohon
juuritason hanke, on todiste tästä. siksi olisi
tärkeää, että innovaatioyliopistohankkeen ve
täjät käyttäisivät 5 sekuntia taloustieteen ase
man miettimiseen. korkeintaan sen verran
menee aikaa kun lausuu: ”on toissijaista sijait
seeko heCer helsingissä, espoossa vai Van
taalla. ensisijaista on, että heCer on.” 

