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Kollegiaalisuus, demokratia ja autonomia yliopistoissa? 

 

Kollegiaalisuus ja demokratia ovat käsitteitä, jotka kuvaavat erilaisia toimintatapoja yliopistoissa. 

Autonomia puolestaan kuvaa yliopiston toimintaympäristöä. Näiden käsitteiden kautta voi tarkastella 

yliopistoissa tapahtuvaa päätöksentekoa. Tarkastelen seuraavassa yliopistolain jälkeistä aikaa.  

Näyttää siltä, että kollegiaalisuus ja demokratia sekoitetaan toisiinsa, vaikka niiden luonteessa on 

merkittävä ero: kollegiaalisuus perustuu akateemisen yhteisön keskustelulle, jossa periaatteessa paras 

argumentti voittaa. Tästä syystä kollegiaalinen päätöksenteko perustuu konsensukselle. Sen sijaan 

demokraattinen päätöksenteko perustuu enemmistöpäätöksille. Nämä kaksi eivät ole toisiaan poissulkevia 

periaatteita, sillä molempien ytimessä on keskustelu ja usein myös pyrkimys yhteisymmärrykseen. 

Demokraattinen päätöksenteko voi siis noudattaa kollegiaalisen keskustelun periaatteetta, mutta 

kollegiaalinen päätöksenteko ei noudata demokratian pääperiaatetta, joka mukaan enemmistön kanta 

voittaa. Kollegiaalisuuden ohjaava periaate on argumentaation logiikka.   

Tästä erosta seuraa eroja myös käytännön toimintaa. Demokraattisessa päätöksenteossa 

vaikutusmahdollisuuksia parantaa se, että liittoutuu muiden saman mielisten kanssa. Liittoumat ja erilaiset 

yhteistyösopimukset ovatkin luonnollisia toimintatapoja sellaisessa demokraattisessa päätöksenteossa, 

jossa samasta asiasta on olemassa erilaisia käsityksiä. Myös kompromissit auttavat demokraattista 

päätöksentekoa. Sen sijaan kollegiaalisessa päätöksenteossa keskeistä on löytää mahdollisimmat hyvät 

perustelut omalle näkökulmalle, sillä (ideaalitapauksessa) kriittisessä keskustelussa vahvoilla ovat he, joiden 

mielipiteille löytyy vankimmat perustelut. Argumenteista voidaan keskustella kriittisesti niin kauan, että 

kaikki osanottajat hyväksyvät parhaat perustelut. Tämä kriittisen keskustelun arvostus helposti hidastaa 

päätöksentekoa, sillä periaatteessa jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi. 

Olen kuvannut nämä demokraattisen ja kollegiaalisen toiminnan pääpiirteet lähinnä ideaalityyppeinä 

Weberiläisessä hengessä. Yliopistot ovat hyvä paikka tarkastella näitä eroja, sillä niiden perinteistä ja 

käytänteistä löytyy sekä kollegiaalisuuden että demokraattisen päätöksenteon piirteitä. Kollegiaalisuuden 

juuret ovat jo keskiaikaisista yliopistoista. Samoista oppilaitoksista löytyvät myös yliopistojen 

demokraattisen päätöksenteon lähtökohdat (Välimaa 2012, 2018). Yhteistä kollegiaalisuudelle ja 

demokraattiselle toimintatavalle on, että ne molemmat sietävät kriittistä keskustelua. Tai oikeammin, 

molemmat perustuvat kriittiselle keskustelulle. Yliopistot kuitenkin sietävät kriittistä keskustelua vain, kun 

niillä on itsehallinto ja autonomia suhteessa vallanpitäjiin. Autonominen yliopisto voi myös luoda 

edellytykset akateemisen vapauden toteutumiselle, mikä puolestaan on korkeatasoisen tieteellisen 

tutkimuksen edellytys.  

Autonomia käsitteenä on luonteeltaan relationaalinen, eli se kuvaa yliopiston suhdetta ympäröivään 

yhteiskuntaan. Yliopisto autonomisena yksikkönä tukee kriittistä keskustelua, jos ja kun se voi määritellä 

oman toimintansa luonteen. Tästä näkökulmasta katsoen nykyinen suuntaus, jossa managerialismin 

hengessä painotetaan tehokkuutta, mitattavaa tuloksellisuutta sekä hallinnon ja päätöksenteon hierarkisia 

käskyvaltasuhteita, ei tue yliopistoille luontevaa ja perinteistä kriittistä keskustelua. Tästä kärsii etenkin 

demokraattinen päätöksenteko, sillä demokraattisten elinten toimivaltaa on rajoitettu uudessa 

yliopistolaissa.  

Yliopistolain säätämisessä eräs mielenkiitoinen yksityiskohta oli se, että lain perustelumuistiossa 

yhteiskunnan edustajaksi määriteltiin opetusministeriö, jonka suhteen autonomia lisääntyisi, kun yliopiston 



hallituksiin nimitettäisiin yliopiston ulkopuolisia jäseniä.  Vastakkaisen näkemyksen mukaan juuri 

ulkopuoliset hallituksen jäsenet kaventavat yliopiston autonomiaa, josta on lopulta vastuussa yliopiston 

akateeminen yhteisö. Tämä ristiriita tuli esiin yliopistolaista käydyssä julkisessa keskustelussa (ks. Välimaa 

2011). 

Sen sijaan kollegiaalisuuden asema on erilainen, sillä kollegiaalinen toiminta ei ole virallinen rakenne, vaan 

akateemisen maailman syvärakenne —usein näkymätön ja tunnistamaton— jonka periaatteiden mukaisesti 

toimimme niin opetuksessa ja tutkimuksessa kuin niiden suunnittelussa ja johtamisessakin. Akateemisessa 

työssä kollegiaalisuus perustuu yksinkertaiseen havaintoon siitä, että teemme parempia päätöksiä, kun 

tarkastelemme asioita eri näkökulmista. Tästä syystä toimivissa akateemisissa yhteisöissä nuoremmilla 

jäsenillä on yhtäläinen puheoikeus kuin senioritutkijoilla. Paras argumentti voittaa siitä huolimatta, kuka 

sen esittää. Eroa demokraattiseen päätöksentekoon on siinäkin, että kollegiaalista periaatetta voidaan 

noudattaa myös manageriaalisessa johtamisessa, jos niin halutaan. Fiksuilla akateemisilla johtajilla on 

johtoryhmiä ym. kollegiaalisia elimiä, joissa asioista keskustellaan ennen kuin tehdään virallisia päätöksiä. 

Päällikköorganisaatioiksi muuttuneet yliopistot eivät nimittäin virallisesti tunnista kollegiaalista päätösten 

valmistelua.  

Tasapuolisuuden vuoksi täytyy muistaa, että pahimmillaan kollegiaalisuus johtaa tyhjänpäiväiseen 

jaaritteluun ja todella hitaaseen päätöksentekoon. Helsingin yliopiston suuri kollegio lienee tunnetuin 

esimerkki tällaisesta kollegiaalisuuden väärinymmärryksestä. Demokraattisen päätöksenteon eräs ongelma 

yliopistoissa oli puolestaan kyvyttömyys tehdä muita kuin tasajakopäätöksiä, jos ja kun eri ryhmittymät 

olivat tasaväkisiä. Yliopistolaissa pyrittiin poistamaan tätä ongelmaksi määriteltyä toimintatapaa, sillä sen 

nähtiin hidastavan yliopistojen strategista johtamista ja profiloitumista.  

Lähtemättä keskusteluun strategisesta johtamisesta tai profiloinnista, selvää on, että johtajavaltaisuutta on 

korostettu yliopistojen henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien kustannuksella. Tämä on tunnistettu 

ongelmaksi kaikissa yliopistolaista tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä. Ongelma tämä on siksi, että 

akateemisten yhteisöiden jäsenten vieraantuessa heitä itseään koskevasta päätöksenteosta, syntyy 

turhautumista. Asiantuntijatyössä keskeinen stressiä vähentävä vaikutus on tunteella siitä, että työntekijä 

hallitsee oma työtään ja työaikaansa. Turhautumisen kierre alkaa, kun tutkija tai opettaja ei pysty 

osallistumaan omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Tämä tukee kyynistymisen prosessia, mikä syö 

työmotivaatiota. Lopputuloksena ovat opetuksen ja tutkimuksen laatuongelmat.   

 

 Viittaukset 

Välimaa, J. (2011). Uusi yliopistolaki ja kansallisen yliopistolaitoksen yhtiöittäminen. Teoksessa J. Ursin & J. 

Lasonen (toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Jyväskylä. Suomen 

kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 53, 43-93. 

Välimaa, J. (2012). Yliopistojen kollegiaalisuudesta —traditio ja haasteet yhtiöyliopistoissa. Teoksessa, M-V. 

Volanen (toim.) Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Vammala: Tieteentekijöiden liitto, 140-159. 

Välimaa, j. (2018). Opinteillä oppineita. Suomalainen korkeakoulutus keskiajalta 2000-luvulle. Jyväskylä: 

University Press of Eastern Finland. 


