
Eduskunta on päättänyt uudesta 
yliopistolaista. Laki tuo yliopis-
toille taloudellisen ja hallinnol-

lisen autonomian, mutta yliopistojen 
päätehtävät, tutkimus ja opetus, py-
syvät ennallaan. Lakiuudistus on osa 
korkeakoulujen kokonaisuudistusta. 
Samaan aikaan on käynnissä korkea-
koulujen rakenteellinen kehittäminen, 
strategiatyö, kansainvälistyminen ja 
rahoitusmallin uudistus.

Rakenteellisella kehittämisellä tue-
taan olemassa olevia toimintamalleja, 
mutta miten sillä edesautetaan tulevia 
entistä kehittyneempiä tapoja toimia. 
Vasta prosessimaisella toiminnalla 
voidaan saada aikaan uusia innovaati-
oita. Rakenteellisten muutosten tulisi 
tukea prosessien toimintaa. Raken-
teellinen kehittäminen voi olla muu-
rien vahvistamista, vaikka jo kansain-
välistymisellä tähdätään ylimääräisten 
kynnystenkin hiomiseen.

Tutkimus- ja kehitystyössä on ollut 
oleellista, että tiedot ja suunnitelmat 
pyritään pitämään salassa mahdolli-
simman tarkkaan. Kilpailutilanteissa 
on pidetty tärkeänä, että luottamuk-
selliset aineistot on turvattu. Kuiten-
kin liiketoiminnasta voi tulla vaati-
muksia, että ainakin osa tietoaineis-
toista on julkistettava. Yritysmaail-
massa on syntynyt hyvin merkittäviä 
menestystarinoita avoimen kehittä-
misen kautta.

Avoimuus yliopistoissa
Keskustelua avoimista ohjelmista, jär-
jestelmistä, viihteestä ja tietoaineis-
toista on käyty pitkään. Se on kiteyty-
nyt esimerkiksi keskusteluun Micro-
softin ylivallasta, tekijänoikeuksista ja 
julkaisupolitiikasta netissä. Professori 
David Wiley Brigham Young yliopis-
tosta totesi huhtikuussa 2009, että ne 
yliopistot, jotka eivät lähde avoimeen 
toimintaan, ovat tarpeettomia vuoteen 
2020 mennessä.

Professori Wileyn mukaan opiske-
lijat voivat kuunnella luentojaan iPo-
dien välityksellä. Luennot ovat myös 
jokaisen saatavana suoraan, missä ta-
hansa hän onkin - ja vapaasti. Kurssi-
materiaalit on jaettu yliopistojen kes-
ken, laboratoriotyöskentely on virtu-
aalista ja digitaaliset työkirjat on va-
paasti saatavana.

Professori Wiley toteaa, että ne yli-
opistot ja oppilaitokset, jotka eivät läh-
de toteuttamaan avoimuutta, menettä-
vät opiskelijoita niille oppilaitoksille, 
jotka omaksuvat avoimuuden.

Wileyn mukaan Yhdysvalloissa kor-
keakoulut ja yliopistot ovat toimineet 
siten, että kaikkia se oppimateriaali, 
minkä ne tarjoavat, on ainutkertaista 
eikä sitä voi korvata minkään muun 
yliopiston vastaavalla. Tämän kaiken 
taustalla on ollut saavutettu mono-
poliasema. Innovaatioita ei ole tavoi-
teltu.

Google, Facebook, vapaa pääsy yli-
opiston luentoaineistoihin, ”after 
hours instituutiot” kuten Phoenixin 
yliopisto ja virtuaaliset instituutiot 
kuten Western Governors yliopisto 
ovat muuttaneet tilannetta kentällä. 
Samanaikaisesti suuret joukot opis-

M istä näitä vaalirahailmoituk-
sia oikein tulee? No puolu-
eista tietenkin.

Ennennäkemätön avoimuuden aal-
to pyyhkäisi yli suomalaisen puolue-
kentän kuluneella viikolla. Kun tähän 
asti rahoittajia ei saanut puolueilta 
tietoon hohtimillakaan, nyt tietoa on 
tullut hengästyttävää tahtia. Keski-
viikkona kokoomus,  torstaina SDP 
ja vasemmistoliitto. Keskusta kertoi 
omistaan jo kesäkuussa. Myös pie-
nemmät puolueet ovat tulleet ulos 
vaalirahakaapista.

Mitä paljastui? 
Eipä ihmeitä.

Kenellekään ei varmasti tullut yllä-
tyksenä se, että ay-liike on rahoitta-
nut vasemmistopuolueita. Julkisten 
ja hyvinvointialojen liiton JHL:n tuki 
SDP:lle oli toki verraten suuri, liki 
puoli miljoonaa euroa.

Mutta silti: SDP:tä on iät ja ajat 
kutsuttu SAK:n poliittiseksi siiveksi 
ja sitähän se tavallaan on. 

Ay-liike ei ole tyytynyt pelkästään 
rahoittamaan vasemmistoa. Se on 
järjestänyt poliittisia lakkoja ja la-
konuhkia tämän tästä vastustaakseen 

porvarihallitusta tai tukeakseen SDP:
n poliittisia tavoitteita. 

Kuinka herkullinen olikaan SAK:
n vuoden 2007 eduskuntavaalien al-
la hyllytetty vaalimainos, jossa Oiva 
Lohtander esitti pitopöytään istunut-
ta öky-yrittäjää?

Tässä ei ole mitään väärää. Se on 
yhteiskunnallista toimintaa, politiik-
kaa, jossa keinot ovat monet.

Yrityksiltä vasemmisto on saanut 
nihkeämmin rahaa. Osuusliike Tra-
deka on merkittävä vasemmistoliiton 
yritystukijaksi. 

Yritys totta tosiaan. Sen ärhäkästi 
porvaripuolueiden yrityksiltä saamia 
tukia arvostelleen vasemmistoliiton 
puheenjohtajan Paavo Arhinmäen 
tulisi myös tietää.

Kokoomuksen tukijoista löytyi suur-
rahoittajien Sammon ja elinkeino-
elämän TT-Säätiön lisäksi muutamia 
yksityishenkilöitä. Nimet eivät hät-
kähdyttäneet.

Kysymys kuuluukin, eikö pääkon-
suli Heikki Tavela ja Fortumin halli-
tuksen entinen puheenjohtajalta Pe-
ter Fagernäs raskineet antaa kokoo-
mukselle enempää kuin 10 000 euroa. 
Pörssiyhtiö Elqotecin suuromistaja 
Antti Piippo oli vielä kitsaampi: ko-
koomusaatteelle liikeni vain 5 000 
euroa. Tuon verran rahaa herroilla 
tippuu jo taskuista.

Lievää komiikkaakin tukiin liittyy. 
Sammon tuesta kokoomukselle päät-
tänyt Björn Wahlroos on kaivautunut 
tuen julkitulon jälkeen siihen kuului-
saan perunakuoppaan. Ehkä syynä on 
se, että Wahlroos on RKP:n talouspo-
liittinen neuvonantaja, mutta Nallen 
rahat menivät kielipuolueen kovalle 
kilpailijalle kokoomukselle.

RKP:llä ei rahan suhteen ole hätää. 
Ruotsinkieliset säätiöt ovat miljoo-
nillaan turvanneet RKP:n talouden. 
RKP hallituksessa roikkuessaan taas 
on turvannut ruotsinkielisten eriva-
paudet ja kiintiövirat.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen 
arveli Rovaniemellä keskiviikkona, 
että vaalirahakeskustelu on mustan-
nut Suomen mainetta maailmalla. 
Ihan varmasti.

Mutta kumpi tahran aiheutti, vaali-
rahoituksesta käyty julkinen keskus-
telu vai puolueiden salakähmäinen 
toiminta?

Mainetta lähdetään nyt paikkaa-
maan. Vaalirahoitukseen on luvassa 
pelisäännöt. Lauri Tarastin johdolla 
työskentelevän työryhmän on määrä 
antaa esityksensä syyskuun loppuun 
mennessä. Sen jälkeen asia siirtyy 
oikeusministeriön valmistelun kautta 
eduskunnan päätettäväksi. Kaikki 
toivovat, että muutosten myötä avoi-
muus lisääntyy.

Vaalirahoituksesta syntynyt jul-
kinen kohu ja avoimuuden lisäänty-
minen ei lupaa hyvää puolueille. Osa 
rahoittajista varmasti vetäytyy. 

Raha on entistä tiukemmassa sa-
malla kun sitä tarvittaisiin vaalit vaa-
lien jälkeen yhä enemmän ja enem-
män.

Ikävää, mutta elämä on.

Kirjoittaja on Lapin Kansan päätoimittaja.

ANTTI KOKKONEN
antti.kokkonen@lapinkansa.fi 
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Rauhoittava viesti
Porissa ilmestyvä Satakunnan Kansa on 
ilahtunut koululaisille suunnatusta viestistä, 
jossa kerrotaan asiallisesti – ilman pelottelua 
– miten varautua sikainfl uenssaan.

Koululaiset ovat kantaneet koteihin tie-
dotteita, joissa varaudutaan sikainfl uenssan 
tuloon. Ohjeet ovat ilahduttavan ymmärret-
täviä ja rauhoittavia. Jokaisen oppilaan re-
pussa ja pulpetissa pitää olla nenäliinapakka-
us, yskiä ei saa päin naamaa, ja tauti paranee 
yleensä lepäämällä. Sairaana ei pidä mennä 
kouluun tai päiväkotiin. Käsiä on pestävä jo-
ka käänteessä lämpimällä vedellä ja saippual-
la ja kuivattava kertakäyttöpyyhkeeseen.

Hiukset eivät nouse pystyyn Satakunnan 
sairaanhoitopiirin nettisivuillakaan. Niillä to-
sin arvioidaan, että tautitapaukset saattavat 
lisääntyä viikko tai kaksi koulujen alkami-
sesta. Kun isossa osassa Satakuntaa koulut 
alkoivat jo viime tiistaina, niin ensimmäisen 

ryöpsähdyksen pitäisi olla jo ovella.
Sikainfl uenssa ei ole sairaanhoitopiirin 

tiedotteiden mukaan kuin yksi monista tällä 
hetkellä vaivaavista taudeista. Myös muun 
muassa parainfl uenssaa, adenovirusta, my-
koplasmaa, bakteeritauteja, myyräkuumetta, 
tularemiaa ja kohta myös rinovirusta esiin-
tyy.

Pää pitää siis pystyä pitämään kylmänä ja 
elämä hallinnassa, jotta terveyden tietoiskut 
eivät ala ahdistaa tai sairastuttaa.

Sikainfl uenssan tuloon on varauduttu Suo-
messa samaan tapaan kuin joitakin vuosia 
sitten, jolloin kohistiin ihmisille huomatta-
vasti vaarallisemmasta lintuinfl uenssasta. 
Koululaiset, opiskelijat ja opettajat saivat tie-
toja taudista muun muassa Opetushallituk-
sen teemasivuilta. Käsien ahkeran pesemisen 
ja varovaisuuden kerrottiin riittävän myös 
tuolloin riittävän jo pitkälle.

Muut lehdet

H allitus käynnisti vuonna 2005 
niin sanotun Paras-hank-
keen, jolla pyritään edistä-
mään kuntaliitoksia ja lisää-
mään kuntien yhteistyötä 

palvelujen tuotannossa. Suomen kunnis-
sa on hankkeen käynnistämisen jälkeen 
tapahtunut jo paljon. 264 kuntaa on käyn-
nistänyt toimet yhteistyön tiivistämisestä 
tai kuntaliitoksesta.

Lappi on tällä toimeen tarttuneiden 
kuntien kartalla liki valkoinen läiskä. Pit-
kät etäisyydet antavat lain mukaan kun-
nille perusteen jatkaa likipitäen entiseen 
malliin. Lapissa on piilouduttu sen taak-
se. Yhteistyössä ei ole päästy puusta pit-
kään.

Ministeri Mari Kiviniemi aikoo vään-
tää kunnille rautalangasta, että koolla on 
palveluiden tuotannossa väliä. Jos kunta 
ei löydä yhteistyökumppania, valtio mää-
rää kunnan liittymään läheiseen yhteis-
toiminta-alueeseen. Tämä lienee selvää 
tekstiä.

Lapin kunnissa sosiaali- ja terveysme-
not kasvavat huomattavasti nopeammin 
kuin kuntien tulot. Tämä johtaa jo lyhy-
essä ajassa koviin paineisiin nostaa vero-
prosenttia tai ottaa uutta velkaa vanhan 
päälle. Monissa kunnissa on turvaudut-
tava molempiin, jotta palvelut saadaan 
tuotettua.

Tämä tie kuljetaan katkeraan loppuun 
nopeasti. Koillis-Lapin neljän kunnan so-
siaali- ja terveysalan yhteistyötä kartoitta-
nut professori Arto Alanko on laskenut, 
että kuntaveroprosentti nousee nykyme-
nolla 23-24 prosenttiin alle 10 vuodes-
sa pelkästään sosiaali- ja terveysmenojen 

kasvun vuoksi.
Koillis-Lapin neljässä kunnassa voitai-

siin säästää 4-5 miljoonaa euroa vuodessa 
yhteistyöllä ja järkevällä hallinnon purka-
misella sekä hoitotyön ja laitosten toimin-
nan tehostamisella. Kemijärven, Kuusa-
mon, Posion ja Sallan perusturvan menot 
ovat nyt 114 miljoonaa vuodessa. Sosiaa-
li- ja terveystoimessa on näissä neljässä 
kunnssa liki 1500 työntekijää.

Hupeneva ja ikääntyvä väestö on Lapin 
pienissäkin kunnissa pakko hoitaa, mutta 
mistä rahat? Vuonna 2007 rukattu kunta-
laki tarjoaa mahdollisuuden kuntien yh-
teistoimintaan liikelaitoskuntayhtymän 
puitteissa. Tämä on uusi malli, jota Alan-
ko esittää Koillis-Lapin neljään kuntaan.

Mallissa perusturvalautakunta on kaik-
kien sopijakuntien pelvelujen tilaaja. 
Lautakunnassa poliitikot istuvat kuntien 
päättämän rahamassin päällä ja tilaavat 
tarvitsemansa palvelut. Palvelujen tuot-
tajana on liikelaitoskuntayhtymä, jonka 
johtokunnassa alan asiantuntijat tuotta-
vat ja kehittelevät kuntien tilaamia pal-
veluja. Johtokunnan asiantuntijat voivat 
olla jopa kuntien ulkopuolisia.

Selvityksiä kuntien yhteistyöstä ja kun-
taliitoksistakin Lapissa on tehty, mutta 
päätökset ovat kaatuneet poliitikkojen 
kiistelyyn hallintomalleista. Vain Rova-
niemellä on lähdetty kuntaliitoksen tiel-
le.

Pelkoja ja epäilyksiä on noussut ja nos-
tettu kaatamaan hyvätkin yritykset yh-
teistoiminnasta. Hallintoon ei ole enää 
varaa kaataa Lapin kuntien yhteistoimin-
tahankkeita. Nyt kunnissa on vielä päätös-
valtaa, mutta aika alkaa olla lopuillaan.

Lapin kunnissa
aika käy vähiin

Lapin kuntien tulisi lisätä yhteistyötään 
palvelujen tuotannossa. Uusia yhteistyön malleja 

on katsottava ennakkoluulottomasti.

S amaan aikaan kun valtio joutuu ot-
tamaan velkaa miljardeja euroja, pi-
tää luonnollisesti pohtia myös sääs-

töjä ja toimintojen tehostamista. Se on ai-
van selvää ja ymmärrettävää, tahdin soisi 
jopa tästä kohentuvan. Näinä aikoina on 
hyvä kääntää jokainen kivi.

Vaarana kuitenkin on, että säästöjen-
metsästyksessä tuijotetaan pelkkää koh-
detta, katsomatta ympärille. Helposti 
unohdetaan kokonaisuus, unohdetaan 
tarkastella kriittisesti säästöjen tuomia 
vaikutuksia muualla yhteiskunnassa – tai 
tulevaisuudessa. Niinpä säästöjahdissa on 
oltava nyt tarkkana, ei pidä heilua hutiloi-
den, ei pidä säästää itseänsä hengiltä.

Esimerkiksi suunnitelmat esimerkiksi 
remonttivähennysten  ja oman asunnon 
hankintaan otettujen velkojen korkovä-
hennysten leikkaamisesta ovat juuri niitä, 
joissa ei ajatella tätä päivää pitemmälle.

Monet asuntovelalliset ovat laskeneet 

tarkkaan, missä menee lainanmaksun 
sietokyky. Olennaisena, jopa kynnysky-
symyksenä on monesti lainan koroista 
saatava vähennys. Sen poistaminen saat-
taa olla monelle paha, jopa ahdingon 
paikka.

Remonteista saatava kotitalousvähen-
nys taas on selvästi lisännyt remonttien ja 
kotitaloustöiden teettämistä samalla kun 
harmaa talous on vähentynyt. Järjestel-
mä on synnyttänyt tuhansia työpaikkoja, 
siitä ovat hyötyneet valtio sekä kotitalo-
udet. Miksi siis lähteä heittämään lasta 
pesuveden mukana.

Asuntolainojen korkovähennys on toi-
minut hyvin ja lisännyt taloudellista toi-
meliaisuutta kun asuntoja on mennyt 
kaupaksi. Vähennyksen poistaminen tie-
täisi päinvastaista kehitystä. Se merkitsisi 
myynnin hiljenemistä, asuntoja ei enää 
ostettaisi siinä määrin kuin nykyisin. Se 
ei ainakaan olisi kenenkään etu.

Säästöjahdissakin tarkkana

a
Vaalirahoituksesta 
syntynyt julkinen 

kohu ja avoimuuden 
lisääntyminen ei lupaa 
hyvää puolueille. 
Osa rahoittajista 
varmasti vetäytyy.

Kolumni

Tätäkö kannatti kesä salata?

a
Muutokset ovat 
niin välttämättömiä, 

ettei niiden suhteen ole 
aikaa myöskään pysähtyä.

Alakerta

Voiko avoimuus pelastaa korkeakoulut?

JORMA KAJAVA
JUHANI ANTTILA

Päätoimittaja: Antti Kokkonen
Pääkirjoitustoimittaja: Markku Torkko

010 665 7875
010 665 7824 

Toimituspäällikkö: Jouko Kurppa
Erikoistoimittaja: Mauno A. Virtanen

010 665 7823 
010 665 7843

kelijoita eivät enää ole tyytyväisiä ti-
lanteeseen. Vanha mallin mukaan lu-
entosaliin on mentävä tiettynä kellon-
aikana ja siellä on istuttava hiljaa koko 
professorin luennon ajan. Yliopisto-
opetus ei vastaa sitä maailmaa, jossa 
he elävät. Heidän elämässään infor-
maatiota on aina saatavilla, tiedostot 
on jaettu kaikille, maailma on liikku-
vaa ja verkottunutta. Oppimistutki-
muksetkin osoittavat, että 80% oppi-
misesta tapahtuu informaalisesti eikä 
formaalien opetussysteemien kautta. 
Kuitenkin korkeakoulumaailma on 
edelleen sulkeutunutta, eristyksissä 
muusta ympäristöstä.

Wiley ottaa esimerkin siitä, miten 
joidenkin mielestä nykypäivän opis-
kelijat on pilattu. Lähtökohtana on 
opiskelija, joka tekee lopputyönsä lyi-
jykynää, pyyhekumia ja perinteistä 
kirjoituskonetta käyttäen. Nykyiseen 
Suomen opiskelijatilanteeseen näh-

den tämä on yliampuvaa. Mutta hän 
palauttaa tilanteen nykyaikaan liit-
tämällä artikkeliinsa YouTube vide-
on ”What if”. Jos puhuttiin pilatuista 
opiskelijoista, niin kyseisen videon jäl-
keen voidaan liittää mukaan voimak-
kaampiakin termejä.

Uusi yliopistolaki puntariin
Uusi yliopistolaki tulee aiheuttamaan 
suuria muutoksia yliopistojen ja kor-
keakoulujen toiminnassa. Kaikki ta-
pahtuu erittäin nopealla aikataululla. 
Toisaalta, muutokset ovat niin vält-
tämättömiä, ettei niiden suhteen ole 
aikaa myöskään pysähtyä.

Prosessiajattelu antaa oikein sovel-
lettuna uusia mahdollisuuksia. Niitä 
tarvitaan uusia huippuyksikköjä pe-
rustettaessa. Ajan henkeen sopimat-
tomana voidaan kokea opetuksen ha-
jauttaminen erilleen eri oppilaitoksiin. 
Voisiko integraatio tuoda aivan uuden 
ratkaisun? Työelämän tehtävissä tarvi-
taan huomattavan paljon henkilöitä, 
jotka tarvitsevat käytännön taitoja ja 
tietoja työtehtävistä ja niistä osoituk-
sena tutkinnon. Ylempi korkeakou-
lututkinto tulisi suorittaa tieteellistä 
tutkimusta ja kehitystyötä tekevissä 
huippuyksiköissä. Kuitenkaan tavoit-

teena ei saa olla se, että koko kansa 
pyritään sivistämään ”yliopistotasoi-
seksi”. Myöskin työt on tehtävä.

Avoimuus yliopistoihin tarkoittaa 
vapautusta oppia asiat itselle sopivasti. 
Kun uusi yliopistolaki astuu voimaan, 
siellä on uusia ratkaisuja ikäänkuin 
velvoittavina. Kuinka saisimme avoi-
muuden ajettua mukaan jo tähän ti-
lanteeseen? Oppilaat sen kuitenkin 
oivaltavat.

Kun avoimuudesta puhutaan, niin 
on syytä mainita myös osoite, jos-
ta professori Wileyn esitys löytyy: 
http://www.deseretnews.com/ar-
ticle/705298649/Universities-will-
be-irrelevant.html

Yhdysvalloissa blogeihin liittyy 
yleensä laaja keskustelu. Parissa kuu-
kaudessa 160 henkilöä on kommentoi-
nut Wileyn käynnistämää keskustelua 
Internetissä. Mainittu lähde sisältää 
nämä keskustelut ja niihin on mahdol-
lista osallistua.

Jorma Kajava työskentelee Oulun yliopis-
tossa lehtorina.

Juhani Anttila toimii riippumattomana kan-
sainvälisenä integroidun laadunhallinnan 
asiantuntijana.

Uusi yliopistolaki aiheuttaa suuria muutoksia yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaan, arvioivat kirjoittajat.

Veli-Jukka Mustajärvi
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