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KESKUSTELUA

Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmää
tulee uudistaa ia perustaa tiede- ia

teknologiaministeri
Pekko Neittoanmäki

C euraavassa muutama ajatus

) tr,r,ku kansaliista kouiutus- .¡a

tutkimusjärjestelmää tulisi uudis-

taa eri tasoilla.

Suomeen tulisi Perustaa tiede-

ja teknologiaministeriö (TTM),

jonka alaisuuteen tulisi Suomen

Akatemia, Business Finland sekä

ammattikorkeakoulut että yliopis-

tot ja valtion tutkimuslaitokset.

Osa Sitran toiminnoista ja rahoi-

tuksesta siirrettäisiin TTM:n alai-

suuteen. TTM toimisi tiiviissä yh-

teistyössä pääministerin toimiston

kanssa ja eri sektorien ministeriöi-

den kanssa. TTM:n tehtäviâ olisi-

vat koordinoida eri ministeriöiden

alueiden tutkimus- ja kehittämis-

tarpeita sekä tehdä ennakointiana-

lyysia tulevaisuuden koulutus- ja

kehittämistarpeista.

Julkiset tutkimusmenot bud-

jetista tulisi nostaa 2 prosenttiin.

Puolet lisärahoituksesta tulisi koh-

dentaa alueellisiin kehittämis-

hankkeisiin julkisten organisaati-

oiden ja yritysten kanssa. Yritysten

tukirahoitukseen (Business Fin-

land, eri ministeriöt) tulisi liittäâ
velvoite kohdentaa merkittävä osa

rahoituksesta tutkimus- ja kehiç-
yhteistyöhön sekä opiskelijahar-

joitteluun korkeakoulujen kanssa.

Korkeakoulujen ja YlioPistojen
ministeriötason ohjausta tulisi vä-

hentää. Rahoitus tulisi tuloksen

mukaan ja yliopistoilla olisi vapaus

tuottaa tutkintoja aloilta, joille se

haluaa suunnata koulutusta' Tyôl-

listyminen nostettaisiin keskeisek-

si rahoituskriteeriksi.
Yliopistojen itsenäisen toimin-

nan mahdollisuus on ollut hYvä

asia. Kaikilta osilta kehiç ei ole

ollut hyvä. Hallinnollisiin tehtäviin

käytettävä työaika ja sen mYötä

kulut ovat lisääntyneet. Kokonais-

tliaika on romahduttanut oPe-

tuskulttuurin. Kontaktiopetuksen

määrä on vähentYnYt. Aiemmin

lehtori opetti 480 tuntia, apulais-

professori 180 ja professori 14 tun-

tia. Assistentti opetti 12 tuntia, teki

avustavia töitä ja tutki 12 tuntia jos

aikaa oli. Nyt ollaan kaukana näis-

tä lukemista yliopistoissa. Moni-

mutkaiset tutkimusrahojen haku-

ja raportointijärjestelmät ovat

vieneet terän tutkimustoiminnalta.

Hallinnollisen työn määrä on li-

sääntyn1't. Yliopistojen tehokkuus

on laskenut. Täydentävä rahoitus

keskittyy muutamiin yliopistoihin
ja lobbauskulttuuri vaikuttaa ra-

hoituksen kohdentamiseen. Kiin-

teistökulut syövät yhä suuremman

osan ylipistojen rahoituspotista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
keskittyköôn nimensä mukaisiin

tehtäviin. Tavoitteeksi tulisi py-

säyttää yleissivistävän koulutuk-

sen tason lasku. Opetushallituksen

tehtâvät tulee uudistaa. Opetushal-

lituksen tulee yhdessä CSC kanssa

rakentaa koko Suomen kattava di-

gitaalinen koulu. Kaikki koulujen

käyttämä digitaalinen oPPimate-

riaali koottaisiin keskukseen. Op-

pilaat saisivat tarvitsemansa op-

pimateriaalin keskuksesta ja kallis

kirja per kurssi -kä¡äntö loppuisi.

Toisen asteen koulutus olisi mYôs

oppimateriaalin suhteen ilmais-

ta. Kaikki oppilaat kirjautuisivat

CSC:n ylläpitämäân digitaaliseen

kouluun. Kelan taPaan koulu-

tuksessa oppilaalla olisi henkilö-

kohtainen tietokanta, johon oP-

pimistulokset taltioituisivat koko

opiskelun ajan.l
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