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On myös tärkeää ymmärtää, miten yliopis-
ton johto hahmottaa roolinsa nykyisessä yliopis-
tojärjestyksessä, jossa yliopistojen liikkumatila 
on oleellisesti aikaisempaa laajempi. Johtamisen 
eriytyminen omaksi tehtäväkentäkseen on ollut 
yliopistouudistuksen merkittävä seuraus ja en-
tistä enemmän on väliä sillä, miten yliopistoa 
johdetaan. 

Taustaa

Yliopistouudistuksen taustalla oli huoli maan 
yliopistojärjestelmän pirstaloituneisuudesta ja 
tehottomuudesta kansainvälistyvässä tutkimus-
rahoitus- ja koulutusympäristössä. Valtio neu-
voston v. 2005 periaatepäätöksen mukaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriön kehittämistoimet oli 
suunnattava ”yksiköiden toiminnan vaikutta-
vuuden, laadun ja tehokkuuden edistämiseen 
suuntaamalla voimavaroja suuremmiksi koko-
naisuuksiksi, vahvistamalla verkottumista sekä 

Thomas Wilhelmsson on kirjoittanut kiinnos-
tavan teoksen yliopistojärjestelmämme vuonna 
2010 mullistaneesta uudistuksesta. Wilhelms-
sonilla on ensikäden kokemusta prosessin eri 
vaiheista, sillä hän toimi Helsingin yliopiston 
vararehtorina 1998-2008, rehtorina 2008-2013 
ja kanslerina 2013-2017. Kirja tarjoaa avartavan 
näkökulman siihen, millaisia haasteita yliopis-
ton muuttaminen kohtaa maailmankuvien, ta-
louden ja median ristipaineissa.

Tekstin taustalla ovat Wilhelmssonin päivä-
kirjamerkinnät, mistä johtuen ote on varsin 
henkilökohtainen. Wilhelmssonin tuumailut 
muodostavat kaaren, joka selittää uudistuksen 
eri vaiheet. Tämä on mielenkiintoista, sillä jäl-
keenpäin johdonmukaiselta näyttänyt prosessi 
oli tosiasiassa riippuvainen päätöksentekijöiden 
valinnoista epävarmuuden vallitessa. On tärke-
ää ymmärtää vaikuttimia valintojen taustalla. 
Vaikka Wilhelmssonin näkökulma on koroste-
tun Helsingin yliopistokeskeinen, ovat kirjassa 
käsitellyt ongelmat uskoakseni yleistettävissä.
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tehostamalla johtamista ja toiminnan 
arviointia”.1 Lyhyesti sanottuna tavoite oli lisätä 
yliopistojärjestelmän kansainvälistä kilpailuky-
kyä, mikä edellytti yliopistojen työnjaon lisää-
mistä ja niiden”strategista” kehitystyötä. 
Yliopistojen varainhankintaa tuli monipuolis-
taa ja yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa 
edistää. Tämä kaikki edellytti toiminallisen 
joustavuuden ja - sen vastinparina - johtajuuden 
vahvistamista. Myös yliopistojen rehtorit tukivat 
yliopistojen autonomian lisäämistä.

Oli selvää, että yliopistojen vanha tilivirasto-
malli ei sopinut näihin pyrkimyksiin. Oikeus-
henkilöyden puuttuminen rajoitti yliopiston ta-
loudellista liikkumatilaa ja kykyä pitkäjäntei-
seen strategiseen suunnitteluun. Yliopisto  uu-
distus koostui kahdesta osasta, vuonna 2010 
voimaantulleesta yliopistolaista, joka teki yli-
opistoista julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä, 
joilla on taloudellinen ja henkilöstöpoliittinen 
autonomia, sekä vuonna 2013 toimeenpannusta 
yliopistojen rahoitusmallista, jonka perusteella 
opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopis-
toille niiden määrärahan. 

Muutos aikaisempaan oli merkittävä. Uudis-
tuksen jälkeen yliopistot saattoivat hyvin laajoin 
vapauksin päättää opetus- ja tutkimusresurssien 
kohdentamisesta sekä siitä, miten henkilökun-
taa rekrytoidaan. Samalla ne tulivat vastuulli-
seksi omasta taloudestaan. Yliopisto saattoi nyt 
joutua myös konkurssiin. 

Uudistuksen tavoitteiden kannalta keskei-
nen instrumentaalinen muutos oli yliopistojen 
johdon aseman vahvistaminen. Tämä on uuden 
järjestelmän ominaisuus, ei sen lieveilmiö. 
Laajempi autonomia edellytti uusia päätöksen-
tekorakenteita. Käytännössä tämä tarkoitti yli-
opiston johdon mandaatin kasvattamista vaikka 

1  ks. Tiede- ja teknologianeuvosto (2006).

kukin yliopisto saikin päättää omista hallinto-
järjestelyistään. 

Mutta yliopistojen itsenäisyyden ja johdon 
aseman vahvistamiseen liittyi yhteiskunnan 
kannalta myös riskejä. Mistä tiedetään, tulevat-
ko yliopistot tekemään yhteiskunnan kannalta 
järkeviä asioita? Tämä on yliopistouudistuksen 
kenties kritisoidumman elementin, rahoitus-
mallin, peruste. Sen tehtävä on varmistaa, että 
yliopistot tuottavat yhteiskunnan tarpeelliseksi 
katsomia suoritteita. Rahoitusmalli on yliopis-
tojen ohjausmekanismi. 

Kansainvälisesti tarkastellen rahoitusmallin 
erityispiirre on voimakas indikaattoriperustei-
suus ja kilpailullisuus, sillä kyseessä on nolla-
summapeli, jossa yliopistokehys jaetaan yliopis-
toille niiden suoritusten suhteessa. Koska rahoi-
tusmalli kattaa lähes 70 % yliopistojen rahoi-
tuksesta, ne tulivat riippuvaiseksi suhteellisesta 
menestyksestään muihin yliopistoihin nähden. 
Tämä ei ole sattumaa. Kilpailun tehtävä on pai-
neistaa yliopistot tuottamaan suoritteet mahdol-
lisimman tehokkaasti. Tässä logiikassa on kui-
tenkin ongelmia, joihin palaan myöhemmin.

Kirjassaan Wilhelmsson ilmoittautuu yli-
opistouudistuksen kannattajaksi. Hän ei juuri-
kaan ota kantaa järjestelmätasoisiin tai yliopis-
tojen työnjaollisiin kysymyksiin, vaan perustelee 
uudistuksen tarvetta Helsingin yliopiston kan-
nalta kovenevalla kansainvälisellä kilpailulla. 
Kilpailu ja siinä menestyminen – ”huippuuden” 
tavoittelu - leimaa vahvasti Wilhelmssonin ajat-
telua. Autonomia on hänen mielestään väline, 
jonka avulla parannetaan Helsingin yliopiston 
kilpailukykyä sekä työ- että opiskelupaikkana. 

Johtajuuden tukeminen ja liikkumavaran 
laajentaminen on Wilhelmssonin mielestä uu-
distuksen ytimessä. Varsinkin Helsingin yli-
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opiston kohdalla Wilhelmsson näkee strategi-
sen johtajuuden voimavaraksi, jonka avulla yli-
opisto voi tavoitella menestystä.

Yliopiston sisäiset ristiriidat

Muutoksen läpivienti ei ollut kitkatonta. 
Haasteet voidaan Wilhelmssonin perusteella ja-
kaa sisäisiin, ulkoisiin ja hallinnollisiin. Kirjan 
alkuosaa värittävät ensimmäistä laatua olevat 
ongelmat. Kenties syvin niistä oli johtajavetoi-
sen järjestyksen läpivienti.

Wilhelmsson kuvaa kiintoisasti kuohuntaa 
Helsingin yliopiston sisällä. Siinä missä yliopis-
ton johto perusteli muutosta toiminallisilla ar-
gumenteilla, henkilöstössä esiintyi epäluuloa 
muutoksen tavoitteita kohtaan. Yliopiston 
epäiltiin olevan matkalla kohti järjestystä, jossa 
tutkimuksen ja opetuksen vapaus korvautuvat 
yksipuolisella tehokkuusajattelulla ja elinkeino-
elämän intresseillä. Perinteisten akateemisten 
arvojen pelättiin korvautuvan innovaatiopöhi-
nällä. Epäluulo ilmeni eri foorumeilla käydyissä 
kiihkeissä keskusteluissa mutta myös kirjaimel-
linen nousu barrikadeille tapahtui.2 Itsekin 
muistan Porthaniaan ripustetun lakanan, jossa 
ehdotettiin päättäjille ”innovaatioiden työntä-
mistä heidän selän alaosaansa” (sanamuotoa on 
hieman muunnettu). 

Henkilöstön alarmismia ruokki yliopistojen 
siirtäminen etäämmälle valtiosta ja virkasuhtei-
den muuttuminen yksityisoikeudellisiksi työ-
suhteiksi. Tämän pelättiin mahdollistavan re-
sursoinnin leikkaukset ja heikentävän työsuh-
deturvaa. Samalla johtamisjärjestelmien luomi-
nen ja ”manageriaalisuuden” painottuminen yli-

2  Konsistori oli yliopistouudistukseen asti Helsingin yli-
opiston ylin, joskin seremoniallinen hallintoelin.

opistodemokratian kustannuksella vahvisti nar-
ratiivia, jonka mukaan muutos oli uhka vapaal-
le, yhteiskuntaa laajasti palvelevalle yliopistolai-
tokselle. 

Vastakkainasettelussa oli Wilhelmssonin 
mielestä kyse tiedonkulun ongelmista, mutta 
myös yliopistoväelle ominaisesta aktivismista. 
Vakavaa, substanssiin menevää kriitiikkiä ei hä-
nen mukaansa esitetty, sillä sekä yliopistodemo-
kratiaan liittyvät huolet että työsuhdekysymys 
eivät Wilhelmssonin mielestä olleet olennaisia. 
Wilhelmssonin käsitystä tuki, että mielenilma-
ukset laimenivat varsin nopeasti ja sopuisasti lu-
kuunottamatta pientä joskin näkyvää vastusta-
jien joukkoa. Yliopistokäänne-liikkeeksi muo-
toutunut ryhmittymä on edelleen aktiivinen ja 
vaatii akateemisen vapauden nimissä yliopisto-
uudistuksen perumista. 

On kiinnostavaa, että sekä Wilhelmsson et-
tä Yliopistokäänne -liike perustelevat asiaansa 
yliopiston vapaudella. Oleellinen ero on näkö-
kulmassa. Wilhelmsson tarkastelee asiaa yli-
opiston johdon ja johdon tavoitteiden kannalta, 
eikä kenties ole yllättävää, että sen päätösman-
daatin laajentaminen on hänelle pikemminkin 
mahdollisuus kuin uhka. Wilhelmssonilla on 
vahva luottamus yliopiston johtajiin. Yli-
opistokäänteen asenne on päinvastainen. Se 
epäilee muodollisen vallan keskittymisen ole-
van riski akateemiselle vapaudelle. Tämän nä-
kemyksen mukaan aitoa vapautta heijastava yli-
opiston päätöksenteko olisi demokraattista eikä 
perustuisi johtajuuteen. Lisäksi Yliopistokäänne 
kritisoi uusien johtamisjärjestelmien kalleutta. 

Ottamatta kantaa siihen, miten yliopiston 
hallinto pitäisi järjestää, on huomautettava, että 
nykyinen malli ei ole niin epädemokraattinen 
kuin kriitikot antavat ymmärtää. Kaikki muo-
dollinen valta on edelleen yliopistolaisten käsis-
sä, mitä Wilhelmssonkin korostaa. Esimerkiksi 



102

K A K  1 / 2 0 2 2

yliopiston rehtoraatti on vastuussa ylintä valtaa 
käyttävälle ja yliopistoyhteisön nimittämälle 
hallitukselle. Samasta syystä pelot ulkopuolis-
ten intressien salakuljettumisesta yliopistohal-
lintoon ovat mielestäni ylimitoitettuja. Koska 
yliopistoyhteisö (kollegio) valitsee hallituksen 
ulkopuoliset jäsenet, mitä johtosäännön piirret-
tä Wilhelmsson piti periaatteellisesti tärkeänä, 
ovat riskit yliopiston etuja vaarantavaan eetok-
seen hyvin rajattuja. Wilhelmssonin mukaan ul-
kopuolisten jäsenten mukanaolo yliopiston hal-
lituksessa ei olekaan vinouttanut päätöksiä.

Lisäksi muodollisen vallan korostaminen si-
vuuttaa mielestäni yliopistoissa tärkeämmän epä-
muodollisen, luottamukseen perustuvan vallan-
käytön merkityksen. Esimerkiksi Helsingin yli-
opiston sisällä käydyissä hallintoon liittyvissä 
keskusteluissa on tarpeettoman paljon korostu-
nut johtosääntö ja yleinen juristeria. Muodollisen 
vallan jakautuminen ei Wilhelmssoninkaan mie-
lestä ole keskeinen ongelma. Hän korostaa läpi 
kirjan vuorovaikutteisuuden ja toimivien kollegi-
aalisten käytänteiden merkitystä päätöksenteos-
sa. On selvää, että muodolliseen mandaattiin no-
jaavan, mutta henkilöstön luottamusta vailla ole-
van johtajan asema muodostuu ennen pitkää kes-
tämättömäksi. Wilhelmsson mainitsee tästä esi-
merkkejäkin. 

Sen sijaan taloutta koskevissa kysymyksissä 
Wilhelmsson ja Yliopistokäänne -liike löytävät 
toisensa. Molempien mielestä yliopistojen rahoi-
tusmalli kaventaa yliopistojen autonomiaa ja 
siirtää fokuksen liian voimakkaasti taloudelli-
sen tuottavuuden mittareihin. Taloudellisen nä-
kökulman merkitys on liian korostunut. 
Esimerkiksi Helsingin yliopistossa taloudenpi-
don vastuu on vyörytetty itsenäisille tiedekun-
nille talouden hallittavuuden lisäämiseksi. 
Samalla dekaanien mandaatti on kasvanut 
muun muassa rekrytointeihin liittyen, mikä on 

merkinnyt, että professuurien perustamista on 
arvioidava tiedekunnan talouden näkökulmas-
ta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta opetuksen ja 
tutkimuksen laatuun ja luonteeseen. Erityisesti 
pienten tieteenalojen professuurien täytöissä ol-
laan entistä varovaisempia, mikä on johtanut joi-
denkin tieteenalojen alasajoon. Talous asettaa 
tiukat raamit yliopistolain mukanaan tuomalle 
autonomialle.

Tämä ei ole sattumaa tai vahinko. Talou-
dellisen vastuun siirtäminen yliopistoille on yli-
opistouudistuksen idea ja vapauden kääntöpuo-
li. Rahoitusmallin kannustimet jalkautuvat ta-
valla tai toisella yliopistojen päätöksentekoon ja 
siksi malli ohjaa yliopistojen toimintaa - kuten 
oli ajatuskin. Siitä sen sijaan voidaan debatoida, 
onko kannustimet viritetty oikein ja edistävätkö 
ne sellaisten suoritteiden tuottamista, joita yh-
teiskunta pitää tarpeellisena. Pohdiskelen näitä 
rahoitusmalliin liittyviä ongelmia myöhemmin.

Myöskään kriitikoiden esiinnostama työ-
suhdeproblematiikka ei ole ollut merkityksetön-
tä. Hieman yllättäen Wilhelmsson pitää siirty-
mistä työsuhteisiin ainoastaan onnistuneena, ei-
kä tunnista ongelmia, joita turvallisiksi koetuis-
ta virkasuhteista luopumiseen liittyi. 
Wilhelmsson korostaa työsuhteiden joustavuut-
ta esimerkiksi rekrytoinneissa, mikä on tukenut 
merkittävästi yliopistojen kansainvälistymistä. 
Toisaalta juuri joustavuus on henkilöstön tur-
vattomuutta lietsovan mielikuvan taustalla, sillä 
työnantajalla on entistä  suurempi keinovalikoi-
ma käytössään. 

Wilhelmsson korostaa, että työsuhteiden ja 
virkasuhteiden ero on yliopistojen tapauksessa 
käytännössä pieni. Kuitenkin Wilhelmssonin 
kanslerikaudella Helsingin yliopisto päätyi yt-
neuvotteluihin ja lopulta laajoihin irtisanomi-
siin. Myös vakinaisen opetushenkilökunnan työ-
suhteita päätettiin. Tämä traumaattinen koke-
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mus vahvisti henkilöstössä epäilyä, että virka-
suhteista luopumisella oli myös työn vakauteen 
liittyviä seurauksia. Erityisesti tenure-käytännön 
olemassaolo on herkkä kysymys, sillä sen takaa-
ma turva on akateemisen vapauden kivijalka ja 
myös edellytys sille, että kukaan kansainvälinen 
tutkija haluaa rekrytoitua Helsingin yliopistoon. 
Tätä Wilhelmsson ei kommentoi muutoin kuin 
toteamalla, että ”on vaikea kuvitella maassamme 
sellaista yliopiston johtoa, joka todellisuudessa 
ajattelisi voivansa [uhata irtisanomisilla]” (s. 
116). Hän on epäilemättä oikeassa, mutta jo 
pelkkä irtisanomisvaihtoehdon olemassaolo voi 
vaikuttaa henkilöstön käyttäytymiseen. Siksi te-
nure-käytäntöä pidetään yliopistoinstituution 
elimellisen tärkeänä piirteenä.

On kuitenkin huomionarvoista, että 
Helsingin yliopiston irtisanomiset eivät johtu-
neet johtamiskäytänteiden muutoksesta tai stra-
tegisista valinnoista, vaan yliopistojen valtionra-
hoituksen merkittävistä leikkauksista (jossa 
Helsingin yliopistoon kohdistunut isku oli mui-
ta yliopistoja kovempi). Jyrkkiä sopeutustoimia 
irtisanomisineen ei Wilhelmssonin mukaan oli-
si edes teoriassa voitu välttää. Tässä mielessä 
Helsingin yliopiston johtoon kohdistuneet syy-
tökset ovat mielestäni olleet kohtuuttomia. 
Samasta syystä rahoitusleikkausten seurausten 
synnyttämä kritiikki kohdistui hieman virheel-
lisesti yliopistouudistukseen ja Helsingin yli-
opiston uudistettuihin johtamiskäytänteisiin, 
millä ei ollut suoraan tekemistä asian kanssa. 

Mielenkiintoista on kuitenkin spekuloida, 
oliko yliopistouudistuksella ja leikkauksilla epä-
suora yhteys. Olisiko Sipilän hallituksen yliopis-
tovastainen politiikka ylipäätään toteutunut, 
mikäli leikkauksia ei olisi voitu siirtää autono-
misten yliopistojen kannettavaksi? Yliopisto-
uudistuksen kriitikoiden synkeä profetia saattoi 
tässä mielessä olla osuva.

Yliopiston hallinto

Mutta yliopistoleikkaukset eivät olleet ainoa 
tyytymättömyyden aihe uudistusta seuranneina 
vuosina. Henkilöstö turhautui muuttuviin ohja-
usjärjestelmiin, organisatorisiin ”laatikkoleik-
keihin”, jotka veivät suuren osan työajasta ja vaa-
tivat uusien ja toisinaan tarpeettomilta tuntuvi-
en järjestelmien haltuunottoa. Lisäksi järjestel-
miä on uudistettu usein, mikä on synnyttänyt 
mielikuvan tarjoitushakuisesta byrokratian pai-
sumisesta. 

Myös tässä asiassa on Wilhelmssonin ja krii-
tikoiden kannat eroavat. Wilhelmsson korostaa 
läpi kirjan, kuinka tärkeää oli vuorovaikuttei-
suuden ja avoimuuden lisääminen johdon, hal-
linnon ja muun yliopistoväen välillä. Esimerkiksi 
Yliopistokäänne -liike taas kritisoi hallinnon 
vallan korostumista yliopistouudistuksen jäl-
keen. Hallintoa syytetään asioiden salailusta ja 
suoranaisesta vallan anastamisesta.

Epäilen, että kritiikissä on kyse väärinkäsi-
tyksestä. Opetushenkilökunnan ei ole helppoa 
hahmottaa, miten valtava muutos julkisoikeu-
delliseen yliopistoon siirtyminen on ollut. 
Esimerkiksi taloushallinnon ja kiinteistötalou-
den suunnittelu- ja raportointivastuun mitta-
luokka on kokonaan uusi. Wilhelmsson omistaa 
kokonaisen luvun niille haasteille, joita uusien 
hallintojärjestelmien luomiseen liittyi. Kun tie-
toa on paljon ja asiat ovat aina keskeneräisiä, to-
siasioiden raportointi henkilöstölle ei ole help-
poa ja tiedon sisäistäminen vaatii paneutumista 
myös kuulijalta. Lisäksi autonomian hyvä puoli 
on vapaus kokeillen etsiä parhaita käytänteitä. 
Kompastukset kuuluvat silloin asiaan.

Yleisesti ottaen tunnen sympatiaa hallintoa 
kohtaan, joka kokemukseni mukaan suorittaa 
tehtäväänsä integriteetillä ja laadukkaasti. 
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Wilhemssonin pohtima avainkysymys on, 
mitä ylipäätään on yliopiston johtaminen. 
Miten johtaa yliopistoa ilman että luovutaan 
sellaisista keskeisistä akateemisista arvoista 
kuin itsenäisyys ja kriittisyys? Wilhelmssonin 
mielestä dilemman ratkaisu edellyttää keskit-
tymistä yhtäältä pitkän tähtäimen strategisiin 
suuntaviivoihin ja toisaalta kustannustehok-
kuuden lisäämiseen. Esimerkkejä jälkimmäi-
sestä ovat fyysisen ympäristön ja ohjausjärjes-
telmien kehittäminen. Nämä konkretisoituivat 
Helsingin yliopiston uudistetussa strategiassa 
2010, jonka keskeiseksi kohteeksi muodostui 
johtamisjärjestelmän kehittäminen. Tämä 
näyttäytyi uudistettuna kampusrakenteena, 
tutkintorakenteet mullistaneessa Iso pyörä -uu-
distuksessa sekä yliopistoon peruustettuna 
kiinteistöyhtiönä. Mutta Wilhelmssonin mie-
lestä johtajuus on myös inspirationaalista sekä 
ristiriitatilanteiden selvittämistä ja työhyvin-
voinnista huolehtimista.

Wilhelmssonin käsitys johtamisen konkreti-
asta jää kuitenkin hieman hämäräksi. Erityisesti 
kysymys valinnoista ja resurssien allokaatiosta 
kaipaisi valaistusta. Esimerkiksi yliopiston stra-
tegiat ovat melko yleisluontoisia ja lähinnä kom-
munikoivat ne arvot, joihin yliopiston toiminta 
perustuu. Mutta ne eivät suoraan kerro valin-
noista – tai mahdollisista poisvalinnoista – joita 
strategiasta seuraa. Kuitenkin yliopistoille osoi-
tettujen resurssien suuntaamisen tehostaminen 
on yliopistouudistuksen päätavoitteita. Epä-
varmuudet, joita tähän kysymykseen liittyy, ovat 
mielestäni oikeutetusti lietsoneet huolta yliopis-
toyhteisössä.

Ulkoiset haasteet

Valtion menettelyä yliopistouudistuksessa on 
kri tisoitu. Henkilöstön tyytymättömyyden koh-
teena on usein ollut opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Wilhelmssonin mielestä tähän ei ole 
aihetta, sillä uudistus toteutettiin hyvässä yh-
teistyössä ministeriön kanssa. Erityisesti kans-
liapäällikkö Lehikoisen tuki yliopistolle on ollut 
aitoa ja horjumatonta. 

Vähemmän onnistunutta oli Wilhelmsson 
mukaan yhteistyö valtiovarainministeriön kans-
sa. Ensimmäinen ongelma sukeutui kiinteistö-
omaisuuden siirrosta yliopistoille, johon käy-
tännössä pelkistyi yliopistouudistukseen liitetty 
yliopistojen ”pääomitus”. Wilhelmssonin mu-
kaan valtiovarainministeriö vastusti siirtoa, kos-
ka ministeriö ei uskonut yliopiston kykyyn huo-
lehtia kiinteistöjen ylläpidosta. Vaivalloisten 
vaiheiden jälkeen kiinteistöt kuitenkin sijoitet-
tiin Helsingin yliopiston omistamaan kiintes-
töyhtiöön. 

Wilhelmsson on tuohtunut valtiovarainmi-
nisteriön suhtautumisesta. Hänen mielestään 
on Itsestään selvää, että yliopisto kykenee pitkä-
jänteiseen ja vastuulliseen kiinteistöpolitiik-
kaan. Ja niin se on kiistatta tehnytkin kiinteis-
töjen siirryttyä yliopiston omistukseen. 

Tunnen kuitenkin ymmärrystä valtiovarain-
ministeriötä kohtaan. Siirtyminen tilivirastosta 
julkisoikeudelliseksi oikeushenkilöksi oli niin 
monumentaalinen muutos, että oli ihan oikeu-
tettua epäillä yliopiston harjaantuneisuutta uu-
sissa tehtävissä, varsinkin siirtymävaiheessa. 
Myös pehmeiden budjettirajoitteiden ongelmaa 
voi perustellusti pitää riskinä. 

Jonkinlaista ironiaa on myös siinä, että esi-
merkiksi Yliopistokäänne -liike on kritisoinut 
Helsingin yliopistossa harjoitettua kiinteistöta-
loutta. Satsauksia kiinteistönhoitoon pidetään 
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liiallisina ja kiinteistöjen rationalisointipyrki-
myksiä moititaan. Samalla on esitetty epäilyjä, 
että paljon kevyemmälläkin kiinteistöhallinnol-
la pärjättäisiin. Nämä kannanotot edustanevat 
juuri sellaista ajattelua, jota valtiovarainministe-
riö pelkäsi yliopistoissa esiintyvän.

Wilhelmsson kuvaa kuitenkin kiistaa kiin-
teistöomistuksesta Pyrrhoksen voitoksi, sillä hän 
arvelee sen laukaisseen vastakkainasettelun val-
tiovarainministeriön kanssa, joka kulminoitui 
Helsingin yliopiston nk. apteekkikompensaation 
menetyksenä.3 Wilhelmsson omistaa kokonaisen 
luvun asiasta käydyille taistelulle, joissa yliopis-
ton vastapuolena olivat valtionvarainministeriö ja 
Sipilän hallitus. Apteekkikompensaation poiston 
perusteeksi esitettiin yliopistojen yhdenvertainen 
kohtelu ja EU-säädökset, mutta todelliseksi syyk-
si Wilhelmsson spekuloi valtiovarainministeriön 
koston kiinteistomistusta koskevasta kiistasta. 
Teoria on kenties liian hurja ollakseen totta, mut-
ta ehdottomasti lisää tarinan draamallisuutta.

Joka tapauksessa apteekkikompensaation 
poistaminen yhdessä muiden yliopistoleikkaus-
ten kanssa johtivat Helsingin yliopistossa krii-
siin, joka kulminoitui aiemmin mainitsemiini ir-
tisanomisiin. On helppo yhtyä Wilhelmssonin 
närkästykseen yliopistojen taloutta koskevien lu-
pausten pettämisestä. Yliopistoindeksillä oli 
määrä turvata autonomisten yliopistojen reaali-
nen resursointi nostamalla yliopistokehystä hin-
tojen nousua vastaavasti. Indeksin lähes sään-
nönmukainen poistaminen merkitsi useiden 
prosenttiyksiköiden reaalista vähenemää yliopis-

3  Kyseessä oli 30M€ vuotuinen erä, joka korvasi yliopisto-
lain yhteydessä poistetun apteekkitoiminnan verovapauden. 
Toisenlaisista lupauksista huolimatta kompensaatiosta luo-
vuttiin 2016.

tojen rahoituksessa.4 Lisäksi yliopistoihin koh-
distettiin ”korkeakouluverkon rationalisointia” 
edistäviä leikkauksia. Kokonaisuudessaan 
Helsingin ylipiston kokema budjetin pienennys 
oli n. 20%. On selvää, että tällaisen leikkauksen 
kohteeksi joutuminen merkitsi henkilöstövaltai-
sella alalla irtisanomisia. 

Pohdintoja yliopistojen 
autonomiasta

Valtiovarainministeriön ja yliopiston vastak-
kainasettelu kertoo yleisemminkin jännitteistä, 
joita autonomisten mutta julkisrahoitteisten yli-
opistojen toimintaan liittyy. Täyden itsenäisyy-
den saavuttaminen – minkä Wilhelmsson miel-
tää yliopistouudistuksen lopulliseksi tavoit-
teeksi – edellyttäisi yliopistojen täydellistä pää-
omittamista. Silloin yliopistot olisivat vapaita to-
teuttamaan niitä sivistyksellisiä ja tutkimuksel-
lisia tavoitteita, joiden takia ovat olemassa. 
Mutta myös kääntäen, yliopisto ei Wilhelmssonin 
mielestä voi täysin toimia arvojensa mukaisesti 
ennen kuin se on taloudellisesti riippumaton.5

Kirjanpidollisesti ajatellen on tietysti valtion 
kannalta yhdentekevää, pääomittavatko ne yli-
opistot vai kustannetaanko niiden vuotuinen 
toiminta rahoitusmallista. Ensimmäisen vaihto-
ehdon kääntöpuoli olisi, että yhteiskunta menet-
täisi kyvyn ohjata autonomisten yliopistojen toi-
mintaa tai varmistua niiden taloudellisesta vas-
tuullisuudesta. Yliopiston sisältä ongelma näyt-
tää päinvastaiselta, sillä akateemisen toiminnan 

4  Kataisen hallitus poisti indeksin kerran ja puolitti kah-
desti, Sipilän hallitus poisti indeksin neljästi. 

5  Katso myös Hallberg, Pohjolainen, Letto-Vanamo, Pel-
tola, Kivistö (2021). 
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ehdoton edellytys on vapaus ja riippumatto-
muus auktoriteeteista. Tarkoittaako akateemi-
nen vapaus, että yliopiston pitäisi voida tehdä 
mitä tutkijat katsovat parhaaksi?

Yliopistojen ongelma verrattuna esimerkik-
si oikeuslaitokseen tai keskuspankkiin, joiden 
autonomiaa pidetään itsestään selvänä, on nii-
den moniulotteisempi rooli yhteiskunnassa. 
Yliopistojen tulee esimerkiksi tuottaa osaajia 
yhteiskunnan tarpeisiin. Ei ole mitenkään sel-
vää, että täysin autonomiset yliopistot tekisivät 
yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkeviä 
koulutusvalintoja. Olisi myös epäviisasta – ja 
hieman ylimielistä – edellyttää, että yhteiskunta 
vain sopeutuisi yliopistojen valintoihin ja mak-
saisi niiden kulut.

On kuitenkin ilmiselvää,että riippuvuus jul-
kisesta rahoituksesta sisältää ongelmia. Poliit-
tinen ohjaus on vapaan tieteen antiteesi. Lisäksi 
polittisten suhdanteiden tempoilevuus ja poliit-
tinen opportunismi saattavat aiheuttaa enna-
koimattomia muutoksia yliopistojen rahoituk-
seen, kuten on nähty. Dilemmaan yliopistojen 
rahoituksen järkevästä rakenteesta ei olekaan it-
sestään selvää vastausta. 

Vaikka vapauden täytyy olla akateemisen 
toiminnan luovuttamaton periaate, tulee yhteis-
kunnan tavalla tai toisella voida varmistua, että 
yliopistot ottavat huomioon yhteiskunnan tar-
peet. Näiden maksiimien yhteensovittaminen 
on rahoitusjärjestelmän suuri haaste, eikä se ny-
kyisessä muodossaan ole vapaa kritiikistä. 
Suurin ongelma on vinouttavat kannustimet.

Ensinnäkin minkään rahoitusmallin indi-
kaattorit eivät voi määritellä tyhjentävästi aka-
teemisen työn merkityksellisyyttä yhteiskunnal-
le. Katveeseen jää sellaisia suoritteita, jotka ovat 
mittaamisen ulottumattomissa, esimerkiksi si-
vistys tai yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

Toinen ongelma on järjestelmätasoinen 
työnjako, minkä Wilhelmsson noteeraa toteutu-
neen huonosti. Pikemminkin päinvastoin: uusia 
ohjelmia ja tieteenalayksiköitä on perustettu sen 
sijaan että koulutuspanokset olisi keskitetty jo 
olemassa oleviin yksiköihin. Wilhelmsson pitää 
tähän syypäänä poliitikkojen poukkoilua, mut-
ta selitystä voi etsiä myös rahoitusmallin logii-
kasta. Se ei kannusta yliopistoja työnjakoon, sil-
lä tieteenalojen asema mallissa on varsin epä-
symmetrinen. Siksi autonomiset yliopistot eivät 
reagoi rahoitusmallin kannustimiin työnjakoa 
lisäten, vaan pikemminkin sitä vähentäen. 
Yliopistojärjestelmämme yksipuolistumisen es-
täminen rahoitusmallin takia suorastaan edel-
lyttää opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausta. 

Kolmas ongelma on rahoitusmallin nolla-
summapeliluonne. Se ruokkii yliopistojen välis-
tä kilpailua, mutta ei välttämättä johda toimin-
nan todelliseen tehostumiseen. Pikemminkin 
riskinä on yhteistyön vähentäminen, sillä yhden 
yliopiston voitto on toisen tappio. Asetelman 
nollasummapeliluonne aiheuttaa myös sen, että 
suhteellisesti tehottomalta alkutasolta ponnis-
taneet yliopistot saavuttavat helpommin tuotto-
ja kokonaisrahoituksesta kuin jo lähellä tehok-
kuusmaksimiaan operoineet yliopistot. Tämä 
valuvika heijastuu mielestäni yliopistojen rahoi-
tusosuuksien kehityksessä. 

Lopuksi

Wilhelmssonin mielestä yliopistouudistus oli 
välttämätön, jotta Helsingin yliopisto voisi var-
mistaa asemansa kansainvälisenä huippuyli-
opistona. On ymmärrettävää, että yliopiston 
johdon näkökulma uudistukseen on oman yli-
opiston eikä niinkään järjestelmän, mutta mi-
nua jäi askarruttamaan se, mistä Wilhelmsson 
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ei juurikaan puhu: yliopistojen roolista yhteis-
kunnassa ja yliopistouudistuksen vaikutuksesta 
siihen. 

Yliopistojen tehtävä on tuottaa tieteellistä 
tietoa ja sivistystä, minkä Helsingin yliopiston 
nykyinen strategiakin toteaa. Onko yliopistouu-
distus edistänyt yliopistojen suoriutumiskykyä? 
Pohjimmiltaan yliopistojen toiminnassa on ky-
symys yhteistyöstä ja yhteiskunnallisen vastuun 
kannosta. Lienee selvää, että joissakin ulottu-
vuuksissa uudistus on parantanut yliopistojen 
toimintakykyä mutta yhtä selvää on, että ei kai-
kissa. Esimerkiksi akateemisen kilpailun koros-
tuminen ja individualisoituminen eivät välttä-
mättä tue yliopistojen sivistyksellisiä tavoitteita. 

Joka tapauksessa Wilhelmssonin kirja tarjo-
aa ainutlaatuisen näkökokulman yliopistojen 
johtamiseen Suomessa. Vilpittömyydessään se 
auttaa ymmärtämään yliopistotoimintaan kyt-
keytyviä inhimillisiä ristiriitoja ja poliittisia reu-
naehtoja. Kirja kertoo myös kiehtovan tarinan 
monumentaalisen yhteiskunnallisen muutoksen 
läpiviemisestä. □
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