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Sulkunen kirjoittaa länsimaisten yhteiskun-
tien rakenteellisista muutoksista "Suurten

projektien loppu" -otsakkeen alla. Hänen mu-
kaansa viela 1970-luvulle saakka itsestään sel-

vät kapitalistisen yhteiskunnan suuret toimin-
nan keskiöt, aineellis-tekninen edistys, tasa-

arvoinen individualismi sekä kansalliset hy-

vinvointivaltiot, näyttävät nyt olevan häviä-
mässä tai hajoamassa omiin ristiriitoihinsa.

Tulkinta suuften projektien loppumisesta

on osin kiistanalainen ja epäselvä, kuten Sul-

kunen itsekin toteaa. Yhteiskunnan hävia-

mässä olevat toimintakeskiot eivat ole aina
kovin selvästi erotettavissa ja menevät lisäksi
keskenään paallekkain. Silti Pekka Sulkusen

artikkeli tarjoaa hedelmallisen pohjan poh-

diskella suomalaisen korkeakoulutuksen tä-
män vuosisadan - ja erityisesti toisen maail-
mansodan jälkeisia - murroksia nimenomaan

tasa-arvoisen individualismin ja koulutussää-

tyjen sulkeutumisen näkökulmasta.
Mielenkiintoisimmilta näyttävät parin vii-

me vuosikymmenen aikana tapahtuneet muu-

tokset. Ylimmän opetuksen tavoitteiden pai-
nopiste on näet selkeästi siirtynyt, ja tässä

referoitavat tutkimustulokset osoittavat lisäk-
si korkeakoulukoulutuksen kayneen jo 1970-
ja l98OJuvulla lapi suurempia rakenteellisia
muutoksia kuin tähän asti on uskottu. Ne ovat

kuitenkin olleet osa "uuden aikakauden hil-
jaista ja vähitellen tapahtunutta vallankumo-
usta" (Sulkunen 1991, 165) ja jääneet siten

vaille näyttävää julkisuutta.
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YHTEISKUNNATTISET R.ISTIRIIDAT JA

KORKEAKOUTUTAITOKSEN SYNIY

Suomen korkeakoululaitos on 1900-luvun ai-
kana lapikaynyt - muiden Länsi-Euroopan
maiden tapaan - historiansa voimakkaimman
muutosprosessin: korkeakouluverkosto on

laajentunut yhdestä opinahjosta koko valta-
kunnan kattavaksi ja opiskelijoiden määrä on

kasvanut noin S0-kertaiseksi, 2 000:sta yli
100 000:een. Samalla opiskelijakunnan ra-

kenne on muuttunut perusteellisesti. Lisäksi
korkeakoulukoulutus on muuttunut autono-

misesta akateemisen sivistyksen vaalimisesta
kiinteäksi osaksi keskitettyä valtiollista yh-

teiskuntapolitiikkaa.
Korkeakoulupolitiikan j a opiskelij akunnan

rakenteen muutokset Suomessa l9OOluvun
aikana voi tiivistää kolmeen kauteen, jotka

ovat kaiken lisäksi olleet varsin lyhyita; niin-
pä murroksetkin ovat olleet rajuja. Ensimmäi-

nen periodi kasittaa suurin piirtein vuosisa-
dan kolme ensimmäistä vuosikymmentä.
Tuolle kaudelle oli tyypillistä yhtäältä varsi-

naisen korkeakoululaitoksen syntyminen ja
kasvu ja toisaalta yhteiskunnallisten ristirii-
tojen näkyminen ylimmän opetuksen kehityk-
sessä.

Suomalainen korkeakoululaitos syntyi ja
kasvoi 1900-luvun alussa nopeasti, sillä run-
saat 250 vuotta ainoana ylintä opetusta anta-
nut Helsingin yliopisto sai kahdessa vuosi-
kymmenessä rinnalleen peräti seitsemän uut-

ta laitosta. Samalla ylimmälle koulutuspor-
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Kuuio l. Uusien korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen jakauma Suomessa l90l-L985, 7o

taalle hakeutuminen lisääntyi jyrkasti. Esi-
merkiksi vuonna 1905 korkeakouluopinnot
aloitti runsaat 700 nuorta, mutta kymmenen
vuotta myöhemmin luku oli jo yli kaksinker-
tainen, I 440 (Nevala l99l,liitetaulukko 3).

Ensimmäisenä murroskautena korkeakou-
Iukoulutuksen laajentuminen tapahtui mate-
riaalisten ja aatteellisten tekijoiden puristuk-
sessa ilman varsinaista korkeakoulupolitiik-
kaa. Yhtenäistä tavoitteenasettelua tai suun-
nittelua ylimmän opetuksen laajentamiseksi
ei viela ollut. Valtiovaltakin puuttui melko
vähän korkeakoululaitoksen kehittämiseen;

sen autonomia oli viela lähes rikkumaton.

Korkeakoulukoulutuksen yhteiskunnalli-
nen painoarvo oli vuosisadan ensimmäiset
vuosikymmenet kuitenkin suuri. Ylimmän
opetuksen laajentumisessa näkyi nimittain
kolme suomalaisen yhteiskunnan ristiriita-
asetelmaa: 1) Kielitaistelu suomen- ja ruot-
sinkielisten valillajohti mm. kahden kauppa-
korkeakoulun perustamiseen Helsinkiin sekä

Turun kahden yliopiston syntymiseen. 2)

Teollinen vallankumous taas vei kiistaan ns.

kaytanntillisten alojen yliopistollistamisesta.

Suomenkielisen agraariväestön vastustus hi-
dasti teknillisen ja kaupallisen korkeakoulu-
koulutuksen aloittamista, vaikka valmiudet ja

70-71 1980
I9B5

IV = maatalousväestö

V = muut ja tuntemattomat

r00

BO

60

40

20

0

r90l-10
2t-26

40-41 60-61
50-51

I - ylemmät toimihenkilöt ja heitä vastaavat yrittajat
I'l = alemmat toimihenkiltit ja pienyrittajat
III = tytintekijät

; T

V

lll,[

IV

III

II

I

kifule: Nevala I991, liitetaulukko 5

318 ALKOHOLIPOLITIIKKA
56(1991): 5



Kuaio 2. Korkeakouluopiskelijoiden (ylemmät pylväät) ja väestön (alemmat pylväät) jakaantuminen eri sosi-
aaliryhmiin Suomessa 7901 -1985, 7o

tarve olivat olemassa. 3) Itsenäisyyden alussa

sisällissodaksi karjistyneen luokkapohjaisen
konfliktin lieventäminen puolestaan oli Tam-

pereen yliopiston edeltäjän, Kansalaiskorkea-

koulun, perustamisen taustalla (yhteiskunnal-

lisista ristiriidoista ja koulutuksesta Suomes-

sa ks. Elovainio l97l & 1974 sekä erityisesti
Elovainio 1972).

Ylimmän opetuksen laajentaminen merkit-
si myös opiskelijarekrytoinnin ulottumista
uusiin yhteiskuntaryhmiin, sillä aiemmasta

"perusjoukosta" - ruotsinkielisestä yla- ja
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keskiluokasta - ei tulijoita enää riittänyt tar-

peeksi. Ylimpään opetukseen tämän vuosisa-

dan alkupu«rlella rekrytoidut uudet tulokkaat
olivatkin korostuneesti suomenkielisia ja nai-

sia (Nevala 1991, 69-7 4). Korkeakoulukou-
lutuksen ensimmäistä murrosta voi näin luon-

nehtia kieli- ja sukupuolivallankumoukseksi.
Sen sijaan korkeakoulukoulutuksen ensim-
mäinen murroskausi ei juuri muuttanul opis-
kelijakunnan sosioekonomista rakennetta,
silla ylin opetus säilyi edelleen yla- ja keski-
luokan hallitsemana (kuviot I ja2).
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YHTEISKUNTAPOTITIIKAN I.OHKOKSI

Kolmen vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen

ylimmän opetuksen asema muuttui uudelleen

toisen maailmansodan päätyttyä. Korkeakou-

lukoulutuksen toinen, I960-luvulle ja seu-

raavan vuosikymmenen alkupuolelle sijoittu-
va. murros kytkeytyikin saumaltomasli tasa-

ar-von toteuttamiseen ja kansallisen hyvin-
vointivaltion rakentamiseen. Ylin opetus

muuttui nyt lyhyessä ajassa kolmella tavalla:

verkosto laajentui koko valtakunnan katta-

vaksi ja opiskelijamäärä kasvoi räjähdysmäi-

sesti; opiskelijakunta rekrytoitui aikaisempaa

tasaisemmin eri yhteiskuntaryhmistä ja kes-

kitetty, valtiollinen korkeakoulupolitiikka
asetti nyt ensimmäistä kertaa selkeät tavoit-

teet tulevien vuosien toiminnalle.
Ylimmän opetuksen uudistumisen taustalta

löytyvät länsieurooppalaisia yhteiskuntia ra-

vistelleet muutokset: väestönkasvu ja elinkei-
norakenteen muutos eli teollisuus- ja palvelu-
elinkeinojen vahvistuminen sekä alkutuotan-
non supistuminen. Niiden seurauksena tarve

Iaajentaa ylintä opetusta lisääntyi. Samalla

tasa-arvoideologian vahvistuminen sälytti
myös korkeakoulukoulutukselle mittavia yh-

teiskunnallisia velvollisuuksia. Korkeakou-

lukoulutuksesta - ja laajemmin koko koulu-
tuspolitiikasta - tuli näin selkeästi väline
koko yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden to-

teuttamisessa (Lehtisalo & Raivola 1986,98-
100; Antikainen 1986, 28-30; Hovi & Kivi-
nen & Rinne 1989, 104-1 I0; Kom 1965; Kom
1973).

Ylimmän opetuksen tarve kasvoi myös op-

pikoulun käynnin ja ylioppilastutkinnon
yleistymisen seurauksena. Esimerkiksi vuon-

na 1950 Suomessa oli yhteensä 126 yliopis-
toon johtavaa oppikoulua, mutta kaksi vuosi-

kymmentä myöhemmin jo 235. Lisäksi valta-

osa uusista opinahjoista perustettiin nimen-

omaan maalaiskuntiin tai pieniin asutuskes-

kuksiin. Nain oppikoulun saavutettavuus pa-

rani merkittävästi aikaisemmin opinkäynnin
periferioiksi jaaneilla alueilla. Ylioppilastut-
kinnon suorittikin esimerkiksi 1970 jo lahes

neljännes ikäluokasta (Kivinen l9BB, 45 &
2e6).

Ylin opetus reagoi kasvaneeseen kysyntään

yhtaalta lisaamalla jo toimineisiin oppilaitok-
siin otettavien opiskelijoiden määrää ja toi-
saalta perustamalla uusia korkeakouluja.

Korkeakoululaitoksen alueellinen laajentu-

minen nykyiselleen alkoi Oulun yliopiston
perustamisella vuonna 1958. Sen jalkeen

ylimmän opetuksen verkko laajeni koko maan

kattavaksi ja IB korkeakoulua kasittavaksi

parissa vuosikymmenessä. Samalla opiskeli-
jamäärä moninkertaistui: 5 000 uuden opis-

kelijan raja ylitettiin vuonna I959 ja I0 000:n

raja jo vuonna1965. Ylimmalle portaalle joh-
tavat koulutustiet avartuivat siis merkittävästi

nimenomaan 1960-luvun aikana (Nevala

199I, liitetaulukko 3).

Tämä merkitsi opiskelijakunnan rakenteen

muuttumista. Ylimmän opetuksen uudet opis-
kelijat tulivat tasapainoisemmin kuin kos-

kaan ennen maan eri osista ja erityisesti eri

sosiaaliryhmistä 1960- ja 1970Juvun vaih-

teen tienoilla. Tyti- j" maatalousväestön sekä

alempien toimihenkiltiiden edustus korkea-

kouluihin hakeutuneissa nuorissa oli suurim-
millaan juuri tuolloin; vastaavasti ylimmästä

sosiaaliryhmästä tulijoita oli ennätyksellisen
vähän. Opiskelijakunnan sosiaalinen tausta

tasoittui siitakin huolimatta, että korkeakou-

luihin ei enää voitu ottaa läheskään kaikkia
ylioppilaita ja että kilpailu opiskelupaikoista
kiristyi jatkuvasti l960Juvulla (Nevala 1991,

B6-Be).
Myös eri korkeakoulut ja tieteenalat rekry-

toivat uudet opiskelijansa poikkeuksellisen
tasaisesti eri sosioekonomisista ryhmistä.
Esimerkiksi kauppatieteiden ja tekniikan
aloilla, joilla ylimmän sosiaaliryhmän yli-
edustus on vuodesta toiseen ollut suurin,

alemmat kerrostumat kasvattivat osuuttaan
tilapäisesti juuri 1960- ja 1970-luvun vaih-
teessa. Täsmälleen samanlaiset kehityslinjat
voi hahmottaa myös ns. vanhojen, ennen tois-

ta maailmansotaa perustettujen, korkea-

koulujen opiskelij akunnan rakenteesta. Poik-
keuksen muodostaa vain maan suurin korkea-
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koulu, Helsingin yliopisto, jonne kirjoittautu-
neiden uusien opiskelijoiden sosiaalinen

tausta ei 1960-luvullakaan sanottavasti ta-

soittunut (Nevala I991, 152-156, 190-193).
Sosioekonomisten koulutuserojen kaventu-

minen kytkeytyy saumattomasti koulutuksen

alueellisen tasa-anion lisääntymiseen. Kor-

keakoulukoulutuksen alueellinen laajentu-

minen ja opiskelemaan otettavien määrän

kasvu 1960-luvulla hyödyttivät näet eniten

valtakunnan itä- ja pohjoisosia, joista kotoisin

olleiden uusien opiskelijoiden määrä kasvoi

I960-luvulla yli kaksinkertaiseksi (Nevala

1991, 79). Koko valtakunnan tasapainoiseen

kehittämiseen tähdänneen yhteiskuntapoli-
tiikan osaksi kytketty korkeakoulupolitiikka
kavensi näin tilapäisesti eri läänien välisiä
koulutuseroja. Pysyväksi muutos ei kuiten-
kaan jäänyt.

Kokonaisuutena 1960-luvun korkeakoulu-

koulutus voidaan nähdä osana tasa-arvoisen

individualismin toteuttamista. Tosin tämän

"aatteellisen vaikuttimen" ohella koulutus-

murrosten taustalla vaikuttivat myös yhteis-

kunta- ja koulutusrakenteelliset tekijat. Silti
koulutusteiden avautuminen tarvitsi tuek-

seen henkisen rohkaisun, luottamuksen tasa-

arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin. Korkea-

kouluun lahto nimittäin merkitsi tuolloin mo-

nelle ensimmäisen polven akateemiselle kor-

keiden henkisten raja-aitojen ylittämistä,
hyppyä tuntemattomaan.

UUSI SUUNIA - UUDET TAVOIITEET

Ylimmän opetuksen kehityssuunta kaäntyi

I97O-luvulla alkaneella suomalaisen korkea-

koulukoulutuksen kolmannella murroskau-

della. Talla kertaa muutos merkitsi opiskeli-
joiden alueellisen jakauman kaventumista ja
sosiaalisen taustan ylaluokkaistumista; mur-

ros oli siis päinvastainen kuin edellisellä vuo-

sikymmenellä tapahtunut. Korkeimmasta so-

siaaliryhmästä (ylimmät toimihenkilöt ja hei-
tä vastaavat yrittajat) tulleiden nuorten osuus

lisääntyi voimakkaimmin, ja esimerkiksi

vuonna l9B5 opintonsa aloittaneista jo reilus-
ti yli kolmannes (39 7o) kuului tähän ryh-
mään. Eniten korkeimpaan opetukseen ha-

keutuminen vähentyi maatalousväestön sekä

alempien toimihenkilöiden jalkelaisten kes-

kuudessa. Toki maatalousväestön määrä kaik-
kiaankin vähentyi nopeasti yhteiskunnallisen
rakennemuutoksen seurauksena (Nevala

I99I, 86-91).
Alueellisesti tarkasteltuna korkeakoului-

hin hakeutuminen kasvoi l97O- ja l98O-lu-
vulla voimakkaimmin Uudenmaan läänissä.

Sen sijaan esimerkiksi Pohjois-Karjalan ja

Mikkelin lääneissä ylimpään opetukseen ha-

keutumisen kasvu jai koko maan keskitasoa

pienemmäksi (Nevala 1991,79). Näin ollen
maan eri osien väliset koulutuserot kasvoivat.

Muuttuneen kehityssuunnan taustalta löy-
tyy Pekka Sulkusen hahmottelema "avoimen

yhteiskunnan sulkeutuminen". Korkeakou-

luihin otettavien opiskelijoiden määrän kasvu

näet pysähtyi suurin piirtein 1970-luvun puo-

livälin tasolle, vaikka ylioppilaiden määrä

kasvoi viela l98O-luvullakin (Nevala 199I,
liitetaulukko 3). Niinpä 1960-luvulla avartu-

neet koulutusväylät karikoituivat huomatta-

vasti sisäänpääsyn tiukentuessa ja kilpailun
koventuessa. Samalla erityisesti yhteiskun-
nallisesti arvostetuimmilla koulutusväylilIä
kasvoi "sosiaalisen periytyvyyden merkitys".
Tätä osoittaa paitsi korkeakouluopiskelijoi-
den sosiaalisen taustan ylaluokkaistuminen
kokonaisuutena myös tieteenalojen välisten

erojen vahvistuminen.
Esimerkiksi neljalle perinteiselle korkean

yhteiskunnallisen statuksen tieteenalalle, oi-
keustieteeseen, lääketieteeseen, tekniselle
sektorille ja kauppatieteeseen, valikoituneis-
ta uusista opiskelijoista kuului vuonna 1971

ylimpään sosiaaliryhmään noin 32 prosenttia.

Runsasta vuosikymmentä (1985) myöhemmin

vastaava luku oli jo 46 prosenttia. Humanisti-
sille aloille ja kasvatustieteeseen kirjoittautu-
neista opiskelijoista korkeimpaan kerrostu-

maan puolestaan kuului vuonna l97I vain2l
prosenttia ja vuonna l9B5 noin kolmannes
(33 7a) (Nevala 1991, liitetaulukot; ks. myös
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Isoaho & Kivinen & Rinne 1990, 7B). Tie-
teenalat siis rekrytoivat kiistatta erilaista nuo-
risoa, ja runsaassa vuosikymmenessä erot

vain korostuivat. Yhteiskunnan ylimmille
portaille johtavat koulutusväylät kaventuivat
ainakin opiskelijakunnan rakenteen näkö-
kulmasta ja muuttuivat samalla selvästi sosi-

aalisesti valikoiviksi.
Suomessa l960luvulla synnytetty avoin,

tasa-arvoon perustunut koulutusyhteiskunta
sulkeutui paitsi koulutusteiden tiukentuessa
myös koulutuspolitiikan tavoitteenasettelu-
jen muuttuessa. 1980-luvun Suomen moder-

ni, kansainvälistyva ja tulosvastuullinen kor-
keakoulupolitiikkakaan ei enää lunnustanut
ensisijaiseksi tavoitteekseen tasa-arvon vaa-

limista. Valtiovallan tasolla kun uskottiin
I960-luvun tasa-arvoistumisen jatkuneen

läpi seuraavienkin vuosikymmenten (Valtio-

neuvoston hyväksymä Korkeakoululaitoksen
kehittämissuunnitelma vuosille l9B7 -1992).
Tosiasiassa kehityssuunta l97O- ja I9B0-lu-
vulla kuitenkin oli päinvastainen: alueelliset
ja sosiaaliset erot korkeakoulukoulutuksessa
kasvoivat.

Perusteettoman optimismin taustalla on yh-
taalta tutkimuksellisen tiedon puute: esimer-

kiksi korkeakouluihin kirjoittautuneiden
opiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta ei

ole ollut käytettävissä luotettavia tietoja. Toi-
saalta on uskottu pelkan koulutuspaikkojen
lisäyksen automaattisesti edistävän tasa-ar-

voa. Osittain näin toki onkin. Kolikon toinen
puoli vain on jäänyt katsomatta: koulutustar-
jonnan kasvun pysähtyminen ja karsinnan ki-
ristyminen heikentävät tasa-arvokehitystä
huomattavasti enemmän kuin uusien koulu-
tuspaikkojen perustaminen sitä kohentaa.

Lisäksi nuorison koulutusvalinnat eivät
Suomessa tapaa juuri noudattaa suunnitteli-
joiden kaavailemia uria. Tätä osoittavat vaik-
kapa ylioppilastutkinnon suhteellisen suosi-

on jatkuva kasvu ja yliopistoon johtavien rin-
nakkaisten koulutusväylien vaatimaton me-

nestys. Niinpä ylioppilastutkinnosta on tullut
eräänlainen ylikouluttautumisen ilmentymä:
tutkinnon suorittaneista suuri osa hakeutuu

lopulta jatkokoulutukseen, johon pääsemi-

seen ei ylioppilastutkintoa vaadita. Ylioppi-
Iastutkinnon suosiota nostavat vielä suoma-

Iaisnuorten perinteisesti korkeat jatko-opis-

kelutoiveet (Ahola l9BB, 499-500; Ahola
1990,6-15; Numminen 1987, 139-l4l; Ki-
vinen & Rinne & Ahola 1989, lB-24; koulu-
tuksen ja työelaman yhteyksistä ks. erityisesti
Rinne & Jauhiainen l9BB).

Mikä sitten johti tasa-arvoisen individualis-
min projektin loppumiseen ja koulutusväyli-
en kaventumiseen? Korkeakoulukoulutuksen
näkökulmasta pemssyy oli pyrkimys mitoittaa
koulutus työmarkkinoiden tarpeita vastaa-

vaksi. Ylimmän opetuksen tarve kasvoi yh-

teiskuntamuutoksen seurauksena ja toisaalta
ns. suurten ikaluokkien tullessa korkeakou-
luikaan. Samalla oli kuitenkin huolehdittava
siitä, ettei laajentunut koulutus johtanut aka-
teemiseen massatyöttömyyteen. Lisäksi kor-
keimpaan opetukseen otettavien määriä oli
rajoitettava ammattikuntien, professioiden,

aseman suojelemiseksi (Kivinen & Rinne
l9BB, 507). Erityisesti koulutuksen laajenta-
misen vaikutuksista ovat kantaneet huolta
yhteiskunnallisesti korkealle arvostettujen
alojen edustajat, esimerkiksi laakarit ja laki-
miehet.

Akateemisen työttömyyden pelko on väijy-
nyt suomalaisen korkeakoulukoulutuksen

taustalla jo vuosisatoja, ja 1930-luvulla silloi-
sen "ylioppilastulvan" hillitsemistä pohti oi-
kein komitea. Kuitenkin vasta 1960-luvulla,
modernin korkeakoulupolitiikan syntyvai-
heissa, työmarkkinoiden ennustetut tarpeet
otettiin yhdeksi ylimmän opetuksen kehitta-
mislahtäkohdaksi (Kom 1965). Vuoden 1967
alussa voimaan tullut ensimmäinen korkea-
koululaitoksen kehittamislaki asettikin selvät
rajat ylimmän opetuksen laajentumiselle ja
eri aloja opiskelemaan otettaville tulevaisuu-
dessa. Nain koulutusvirtojen patoaminen
käynnistettiin portaikon ylapäassa ja kor-
keimman opetuksen sulkeutuminen tosiasial-
lisesti alkoi. Samalla luotiin pohja myös ny-
kyisen ns. ylioppilassuman synnylle, sillä
alemmilla koulutusportailla karsinta ja rajoi-

322 ATKOHOIIPOIITIIKKA
56(1991):5



tukset olivat huomattavan vaatimattomia. Si-
nänsä opiskelemaan otettavien määrän rajoit-
taminen ei ollut korkeakouluissakaan uutta,
silla lahes kaikilla aloilla karsinta yleistyi vii-
meistään 1960-luvun alussa, mutta opiskeli-
japaikkojen määrän nopea kasvu tuolla vuosi-
kymmenellä leikkasi vielä terän pääsykarsin-
noilta.

Korkeakoulukoulutuksen sulkeutumisesta
Itiytyy merkillinen paradoksi: modernin kor-
keakoulupolitiikan synty I960-luvulla liittyi
kyllä kiinteasti tasa-arvoideologian toteutta-
miseen ja koulutusväylien avautumiseen. To-

siasiassa moderni korkeakoulupolitiikka on

kuitenkin rajoitustoimillaan vienyt pohjan
koulutuksellisen tasa-arvon etenemiseltä.
Modernin korkeakoulupolitiikan kaudella
ylin opetus onkin selvästi sulkeutunut ja
muuttunut samalla sosiaalisesti aikaisempaa
valikoivammaksi. Esimerkiksi ylimmän sosi-

aaliryhmän osuus uusista korkeakouluopis-
kelijoista oli vuonna 1985 yhta suuri kuin
I94O- ja l950-luvun vaihteessa (Nevala

1991, 86). Eri väestöryhmien suhteellinen
eriarvoisuus on siis kasvanut, vaikka periaat-

leessa ol isi pi tany t tapahlua juuri päinvastoin.

MITA "SAATYJEN SUTKEUTUMISEN"

JATKE E N?

Pekka Sulkusen esittämä "säätyjen sulkeutu-
minen" näyttää siis ainakin korkeakoulujen
opiskelij arakenteen näkökulmasta tarkastel-
tuna kiistattomalta. Saman ajatuksen ovat

esittäneet - tosin hieman eri muodossa - myös

suomalaiset koulutussosiologit (Kivinen &
Rinne 1988,507). Toki eivät kaikki koulutus-

väylät sulkeudu, ja opinkaynti säilyy tulevai-
suudessakin yhtenä sosiaalisen kohoamisen -
tai ainakin sosiaalisen liikkuvuuden - väylä-
na. Silti murros korkeakoulukoulutukseen
hakeutumisessa tuntuu l980-luvulla olleen
parin vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen
verraltuna niin suuri ja monitasoinen. että on

oikeutettua puhua yhden aikakauden, yhden

suuren projektin loppumisesta.

Millaisia kehityssuuntia on sitten hahmo-

tettavissa koulutuspolitiikkaa yli kahden vuo-
sikymmenen ajan hallinneen tasa-arvoisen

individualismin menettäessa vahitellen pai-
noarvoaan? Yhteen jo selvästi nähtävissä ole-
vaan muutossuuntaan Pekka Sulkunenkin
(1991" I 72) viittaa lodetessaan. että on siirret-
ty "väylille ohjautumista aikaisempaan ikä-
kauteen, jolloin kodin perimällä on suurin
vaikutus". Osin näin on tapahtunut, sillä kou-
lutusvalintoja tehdaan nykyään entistä var-

haisemmassa vaiheessa ja entistä useammas-

sa koulutusuran kohdassa.

Muutoksen voi nahda myös niin, että kodin
perimä vaikuttaa koulutusvalintoihin entistä
pitempään, ei vain aikaisempaa varhaisem-
massa vaiheessa. Kun ikaluokan läpikäymän
koulutuksen taso Suomessa on koko vuosisa-
dan ajan noussut, samalla tärkeimmän erotte-
levan koulutussiirtymän paikka on muuttu-
nut. Vuosisadan alussa esimerkiksi vain alle 3
prosenttia ikäluokasta aloitti oppikouluopin-
not (Kivinen 1988,295), joten lukioon ja edel-
leen yliopistoon siirryttäessä ei kovaa karsin-
taa enää tarvittu: korkeakouluopintonsa aloit-
taneet nuoret olivat monin tavoin valikoitu-
nutta joukkoa.

1960-Iuvun lopulla oli jo oppikoulun ja lu-
kion välinen porras kohonnut, sillä kun oppi-
koulun aloitti viela Iahes kaksi kolmannesta
ikäluokasta, lukioon asti jatkoi enää yksi kol-
mannes. Kuudessa vuosikymmenessä ikäluo-
kan enemmistön koulutustaso oli kohonnut
niin, että merkittävin karsinta tapahtui vasta

oppivelvollisuuden päätyttyä. Peruskouluj är-
jestelmään siirtyminen ja lukion kaynnin hui-
ma yleistyminen puolestaan siirsivät 1970- ja
1980-luvun kuluessa karsinnan painopisteen

lukion ja sen jalkeisten jatko-opintojen tait-
teeseen. Ylioppilastutkinnon suoritti 1980-
luvun lopulla jo lahes puolet ikaluokasta,
mutta korkeakouluihin opiskelemaan heistä
pääsi vain noin kolmannes (Kivinen l9BB,
295; Makinen & Valkonen 1988,23; Jalkanen
1990, 107).

Karsinnan painopisteen siirtyminen näin
entistä myöhemmäksi yksilön koulutusuralla
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on vahvistanut kodin ja vanhempien sosioe-

konomisen aseman vaikutusta sellaisissa siir-
tymävaiheissa, joissa se aiemmin oli varsin

pieni. Vanhempien sosioekonomisen aseman

on kiistatta todettu vaikuttavan merkittävästi

lapsen siirtymiseen peruskoulusta lukioon.
Alempien sosiaaliryhmien lapset jäävät luki-
on ulkopuolelle, vaikka heidan menestymis-

mahdollisuutensa todennäköisesti olisivat vä-

hintään yhtä hyvät kuin huonommalla perus-

koulutodistuksella lukioon menneillä ylempi-
en kerrostumien lapsilla (esim. Hautamäki

1984; Kuusinen l9B5 & 1986).

Samanlainen sosiaalisen valikoinnin lataus

on viime vuosina syntynyt myös korkeakou-

luun hakeutumiselle. Erityisen näkyvä sosi-

aalisen taustan vaikutus on suosituilla ja yh-

teiskunnallisesti arvostetuilla opintoaloilla,
mutta kotitaustan merkitys on vahvistunut

1970- ja l98O-luvulla kaikilla tieteenaloilla
ja kaikissa korkeakouluissa. Ylimmästä ope-

tuksesta on näin tullut aikaisempaa selvästi

sulkeutuneempi koulutusväylä: erityisen sel-

västi tämän ovat saaneet tuta syrjäseutujen ja
alempien sosiaaliryhmien nuoret, joiden

osuus ylimpään opetukseen hakeutuneista

väheni pitkin 1970- ja 1980-lukua (Nevala

1991, liitetaulukot).
Toinen muutossuunta" koulutuksen alueel-

listen erojen vahvistuminen tai erilaisten kou-

lutusalueiden muodostuminen, on myös sel-

västi nähtävissä opiskelijakunnan rakentees-

sa. Suomen korkeakouluverkon laajentumi-
sen seurauksenahan maan jokaisessa läänissä

annettiin 1970-luvun lopussa ylintä opetusta.

Samalla jokaiselle korkeakoululle muotoutui

oma ensisijainen vaikutusalueensa, jonka

ydin oli opinahjon sijaintiläani. Tältä alueelta

myös suuri osa opiskelijoista oli kotoisin. Eri-
tyisesti 198O-luvulla asetelma näyttää kuiten-
kin muuttuneen: maan eri osien koulutustar-
jonta on vakiintunut erilaiseksi, minkä seu-

rauksena myös opiskelijavirrat suuntautuval

selkeästi eri aloille. Karkeasti ottaen Suomen

voikin jakaa kahteen koulutusalueeseen: Ete-

la- ja l.ounais-Suomen kaupallis-teknillisen
koulutuksen alueeseen seka Pohjois- ja eri-

tyisesti ltä-Suomen humanistis-kasvatustie-

teellisen koulutuksen alueeseen.

Esimerkiksi vuonna l9B5 Uudenmaan lää-

nin uusista korkeakouluopiskelijoista yli vii-
dennes (23 Ea) hakeutui teknillisille aloille,
kun humanistiselle ja kasvatustieteelliselle

sektorille menijtiita oli yhteensä vähemmän

(20 %). Sen sijaan Pohjois-Karjalan läänin
opiskelijoista lähes puolet (aO Vo) hakeutui

humanistisiin tai kasvatustieteellisiin opin-

toihin ja vain runsas kymmenesosa (13 7o)

tekniikan sektorille (Nevala 199I, liitetaulu-
kot 6b ja I2b).

Erilaisten koulutusalueiden muodostumi-

nen - eli alueellisten koulutusvirtojen painot-

tuminen joillekin tieteenaloille - on pitk:ilti
seurausta 1960-luvulta lahtien harjoitetusta

modernista korkeakoulupolitiikasta. Se on

siirtänyt erityisesti humanistis-kasvatustie-
teellisen koulutuksen painopisteen selkeästi
pois Helsingistä Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Keinot ovat olleet yksinkertaisia: tasa-arvois-

ten koulutusmahdollisuuksien nimissä aloi-
tuspaikkoja on lisätty maan reuna-alueiden

korkeakouluissa ja vähennetty esimerkiksi
Helsingin yliopistossa. Korkeakoulupolitii-
kalla on näin olennaisesti pystytty vaikutta-
maan itä- ja pohjoissuomalaisen nuorison

koulutusvalintoihin.
Sen sijaan teknis-kaupallisen koulutuksen

painopiste ei ole siirtynyt pois Etelä-Suomes-

ta läheskään yhtä selvästi. Toki aloituspaik-
koja naillakin lohkoilla on synnytetty myös

maan reuna-alueille, mutta suhteellisesti ot-

taen siirtymä on ollut pieni. Opiskelupaikkoja
on naillä lohkoilla perustettu pääkaupunki-

seudun ulkopuolelle niin vähän, ettei tämä

muutos ole kyennyt murtamaan kaupallisen ja
teknillisen koulutuksen vahvoja kytkentöjä
ylaluokkaiseen kulttuuri- ja sosiaalitaustaan.

Tämän yhteyden murtamiseen tarvittaisiin
koulutuspaikkoj en moninkertaistamista, j oka

kuitenkin on koulutus- ja työmarkkinapoliit-
tisista syistä johtuen hyvin vaikeaa (Nevala

1991, 139).

Kolmas koulutussäätyjen sulkeutumisen ja
tasa-arvoajattelun väistymisen todennäköi-
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nen seuraus on se, että koulutuksen asema

sosiaalisen liikkuvuuden vaylänä heikentyy.
Tämän väitteen tueksi on toistaiseksi vaikea
esittää täsmällistä tutkimustietoa; arvio pe-

rustuukin enemmän kasitykseen työelämän ja
koulutuksen huonosta vastaavuudesta. Tule-
vaisuudessa luultavasti "- - osa työelämän

teknisistä tehtävistakin saattaa muuttua sel-
laisiksi, että koulussa voidaan oppia konk-
reettista ammattitaitoa entistä vähemmän -
mikäli sitten koulumuotoinen opiskelu yli-
päätään on työtehtävien hallitsemiseksi vält-
tämätöntä" (Kivinen & Rinne & Ahola 1989,

lB). Koulutus siis tuskin nykymuotoisena
pystyy tulevaisuudessa valmistamaan ihmisia
ammattien tekniseen hallintaan; suuri osa

ammattitaidosta opetellaan itse työssä. Sa-

malla testataan myös henkiltin "sosiaalinen
sopeutuvuus" työyhteisöön ja kyvykkyys vaa-

tivampiin tehtäviin.
Aivan oman, koulutuksen "ulottumattomis-

sa" olevan ryhmän muodostavat vielä postmo-

dernin yhteiskunnan julkisuus- ja näyttäyty-
misammatit. Niihin valmentautumisessa ei

muodollisella koulutuksella ole paljoakaan
annettavaa, vaan ammatin vaatimat kvalifi-
kaatiot opitaan muuta kautta. Kovin laajaa
sosiaalisen liikkuvuuden vaylää ei julkisuus-
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ENGLISH SUMMARY
Ärto Neaa,la; The end, of equality in higher
educa.tion (Korkeakoulukoulutuksen "suu-
ren projektin" loppu)

This article reviews the socio-economic back-
ground of Finnish students selected for university
and post-graduate education through the 20th cen-
tury. Changing trends, particularly over the past

few decades, are assessed in terms of equality and
individualism.

Changes in Finnish university policy and the
make-up of the student body in the 20th century
can be summed up in three stages. The first three
decades ofthe century were marked by a linguistic/
gender revolution triggered by social tensions,
which came about without any amendment of uni-
versity policy. The proportion of Finnish-speak-
ing and female students was thereby increased.
Meanwhile, the regional and social background
saw only marginal variation, in spite of a substan-
tial increase in the total number of students enrol-
led for higher education.

Spurred on by changes in the social and educa-
tional infrastructure, Finland switched over to a
modem, systematic, centralized university policy
at the start of the '60s. Promoting equality became
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a central goal in all education policy. The simulta-
neous expansion of secondary schools and univer-
sity education rapidly increased the number of stu-
dents enrolled in post-graduate studies, while Iev-
elling out regional and social inequality in all sec-

tors. The Finnish student body reached its most

balanced regional and socio-economic mix around
the turn ofthe 1970s.

Phase three nonetheless curtailed this trend in
the I970s. Growth in student quotas came to a halt,
and competition for admittance to universities
gained momentum. The student body was charac-
terized by a shift to a higher socio-economic
bracket, and the regional breakdown favoured the
province of Uusimaa. Equality was gradually
forced to give way to the new goals of university
policy: efficiency, devolved accountability and in-
ternationalization.

The modern university policy introduced in the
I960s has, in spite of its underlying ideology of
equality, impeded the progress of educational
equality with its regulations and restrictions.
Higher education has in fact become more dis-
criminative and socially selective than before, and
regional inequality has become more pronounced.
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