
244

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 9 .  v s k .  –  2 / 2 0 1 3

Kansantaloustieteen valtakunnallisen 
jatkokoulutusohjelman rahoitusolosuhteiden 
muutos

Hannu Vartiainen
VTT, johtaja

HECEr - Helsinki Center of Economic research

kAVA - kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma

Vuonna 1990 aloitettu kansantaloustieteen 
valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman 
(kAVA) on kymmenen suomalaisen taloustie-
teen laitoksen tai yksikön yhteinen tohtorioh-
jelma. kAVA järjestää vuosittain noin 12 kurs-
sia. Niistä kolme on vuoden kestäviä runko-
kursseja, neljä aihealuekurssia ja neljä ulko-
maisten opettajien pitämiä erikoiskursseja. Li-
säksi kAVA ylläpitää kuudella eri aihealueella 
säännöllisesti kokoontuvaa tutkijaseminaaria. 
kAVA:sta vuosittain valmistuvilla 15 tohtorilla 
on erinomaiset edellytykset toimia missä tahan-
sa korkeinta taloustieteellistä osaamista vaati-
vissa tehtävissä. 

Laajan ja systemaattisen ohjelmallinen ope-
tuksen tuottaminen vaatii kunnollista resursso-
intia. kAVA:n päärahoittajia ovat olleet jäsen-
yliopistot, suomen Akatemia, opetus- ja kult-
tuuriministeriö sekä Yrjö jahnssonin säätiö. 
Vakaat rahoitusolosuhteet ovat mahdollista-
neet kAVA:n pitkäjänteisen kehittämisen. 

kAVA:n rahoitusolosuhteet ovat nyt muut-
tumassa nopeasti. osana kansallista tutkijakou-
lujärjestelmän muutosta suomen Akatemia ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vaiheittain 

lopettamassa kaikkien tohtoriohjelmien, myös 
kAVA:n, suoran tuen. tavoitteena on lisätä yli-
opistojen autonomiaa vastuuttamalla ne suo-
raan jatkokoulutuksen rahoituksesta. toistai-
seksi on epäselvää, miten ja missä laajuudessa 
niin tulee tapahtumaan.  
kAVA:n kannalta oleelliset muutokset rahoi-
tuksessa ovat:

- opetus- ja kulttuuriministeriön tohtori-
ohjelmille osoittama koordinaattorimää-
räraha poistui vuonna 2012.  

- suomen Akatemian tutkijakoulupaikko-
ja ei enää myönnetä tohtoriohjelmalle 
vaan yliopistoille, jotka jakavat ne itse-
näisesti eteenpäin. kAVA:n nykyiset 
tutkijakoulupaikat (20) siirtyvät yliopis-
tojen hallintaan.

- suomen Akatemian kAVA:lle osoitta-
mat toimintamäärärahat on sidottu ny-
kyisiin tutkijakoulupaikkoihin. Niiden 
juoksuajan loppuessa päättyy myös toh-
toriohjelman toiminnan rahoitus. 
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suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuri-
ministeriön tuen poistuminen leikkaa kAVA:n 
resursseja noin 120 000 eurolla vuoteen 2016 
mennessä. Vuoden 2011 budjettiin suhteutet-
tuna tämä merkitsee noin 60 prosentin vähen-
nystä. 

tutkijakoulutuksen julkinen rahoitus siirtyy 
korvamerkitsemättömänä yliopistojen taseisiin. 
se, miten ja missä laajuudessa yliopistot kana-
voivat resurssit takaisin tohtoriohjelmille, ei 
toistaiseksi ole tiedossa. tällä hetkellä näyttää 
siltä, että tuki ohjautuu ennen kaikkea tutkija-
koulutettavien rahoittamiseen. itse ohjelmien 
tukeminen institutionalisoiduin järjestelyin ei 
näytä todennäköiseltä. tämä on ongelma eri-
tyisesti kAVA:n kaltaisen ohjelman kannalta, 
jonka toiminta perustuu kansainvälisten mallin 
mukaan laajamittaiseen opetukseen. 
tämänhetkisen tiedon valossa ratkaisuvaihto-
ehtoja on kolme:

1. kAVA:n jäsenmaksuja korotetaan. täl-
löin on pohdittava kAVA:n rakenteellis-
ta uudistamista. Varsinkin suurimpien 
kAVA:n jäsenten maksut kasvavat niin 
suuriksi, että ne voitaneen kattaa aino-
astaan tuottamalla kAVA:lle suoraan 
opetuspalveluita. tällöin kAVA:n ope-
tus joudutaan suunnittelemaan osana 
suurimpien jäsenlaitosten opetusta.

2. Menetettyjä suomen Akatemian ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tukia kate-
taan täydentävällä rahoituksella.

3. kAVA:n kustannuksia leikataan. tämä 
merkitsee toiminnan supistamista. Eri-
tyisesti joudutaan  harkitsemaan ulko-
maisten opettajien pitämien erikoiskurs-
sien vähentämistä. 

ongelma pelkistyy lopulta siihen, että 
kAVA:lla ei enää ole jäsenyliopistoista riippu-
mattomia yhteisiä resursseja, joiden käyttöä 
voidaan suunnitella yleiskoulutuksellisista läh-
tökohdista.  Yliopistot laativat tohtoriohjelmia 
koskevat toimintaperiaatteensa kevään aikana, 
ja vaarana on, että kukin jäsenyliopisto tekee 
tohtorikoulutusta koskevat linjauksensa omaa 
etuaan ajatellen. osaoptimointi voi vaikeuttaa 
kAVA:n toimintaa vakavasti. 

kAVA:n toiminta nykyisellään on kustan-
nustehokasta, sillä yhtä täyspäiväopiskelijaa 
kohti kAVA:n vuosikustannukset ovat noin 2 
500 euroa. Yhden tohtorin kokonaiskustan-
nukset ovat siis noin 15 000 euroa. on selvää, 
että ilman kAVA:n kaltaista ohjelmaa syste-
maattinen taloustieteen jatkokoulutus ei olisi 
mahdollista useimmissa maan yliopistoissa.  □
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