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Salmi nen, Han nele. 1997. Suo mal aisen am mat tik orkeak ou lun syn tyyn
vaikut ta ne ita te kijöitä. Kas va tus 28 (4), 312-323. - Am mat tik orkeak ou lu jen
pe rus ta mi nen  on merk in nyt non- university sek to rin luomista korkea- asteen
kou lu tuk seen per in teisen ylio pis to lai tok sen rin nalle Suomessa. En simmäiset
yh deksän am mat tikor- keak ou lua vaki nais tet tiin 1.8.1996, mutta kokei lu vaihe
jat kuu edel leen vuo den 1999 lop puun. Kokei lu vaihe myös erot taa suo mal aisen
am mat tik orkeak ou lun syn ty mi sen muiden maiden am mat tik orkeak ou lu jen ke -
hi tyk sestä. Ar tik ke lissa tar kas tel laan ammattikorkeakoulu- uudistuksen taus -
taa, ni itä seikkoja, jotka johti vat am matti- korkeak ou lu järjes telmän luomiseen
maas samme. Am mat tik orkeak ou lusta oli virin nyt aja tuk sia jo 1960 -luvulla,
mutta vasta 1980- 90 -l uk ujen ta it teessa ke skus telu sai vauhtia ja laa jem paa
kou lu tuspo li it tista pai noar voa. Taus talla oli toi saalta joukko ke ski asteen
uudis tuk sen jään te inä syn tyne itä kou lu tus järjes telmän epäkohtia, toi- saalta
yhteiskun nal lisia muutostren dejä ja kan sainväl isiä, jo skin val tao sin sat tu man -
varaisia vaikut teita. Suo mal aisella am mat tik orkeak ou lulla ei ole ol lut suo raa
ulko maista mal lia; sen si jaan se li it tyy yle is empään kan sainväl iseen kou lu -
tuspo li it tiseen ke skus te luun. Am mat tik orkeak ou lun pe rus te lu ina esitet tiin kou -
lu tus järjes telmän on gelmista ja yhteiskun nan muutok sesta joh tu vat
ke hittämis tar peet. Uudis tuk sen taus talla oli lisäksi usko ta louden jok seen kin
vakaas een kas vuke hi tyk seen, vahva kou lu tu sop ti mismi ja kou lu tusta so jen mu -
ka inen kou lu tuk sen ar vos tus. Myös elinikäis estä op pi mis esta virin nyt ke skus -
telu tuki eräitä ammattikorkeakoulu- uudistuksen pe rus- aja tuk sia. Ar tik keli
pe rus tuu kir joit ta jan lisen siaat ti tut kimuk seen am mat tik orkeak ou lu kokei lun
kou lu tuspo li it tis esta taustasta ja suun nit te lupros es sista. Asi as anat: am mat tik -
orkeak oulu, kou lu tuspo li tiikka, korkea- asteen kou lu tus rak enne, kou lu -
tusuudis tus, re formi, kou lu tuskokei lut.

Joh danto

Monissa maissa yhä suurempi osa ikäry hmästä on korkea- asteen kou lu tuk sen piirissä (ter ti -
ary level). OECD- maissa tähän kou lu tuk seen os al lis tunei den määrä on ne link er tais tunut
muu ta massa vu osikym me nessä. Ke hi tys vauhti on vaih del lut mait tain, mutta yleis lin jana on
ol lut korkea- asteen kou lu tuk sen volyymin lisään ty mi nen. Pa pa dopu olos (1994) käsit te lee
Eu roo pan kou lu tusta ver rat tuna USA:aan. Hänen mu kaansa Eu roo pan on gelma on ol lut
korkeak ou lu tuk sen vähäi syys ver rat tuna Yh dys val toi hin, jossa ke hi tys on suun tautunut
korkeak oulu- tai ylio pis to lai tok sen laa jen tu miseen. Am mat tik orkeak ou lu jen ke hittämi nen
on ol lut os al taan yri tystä ku roa USA:n etu mat kaa ki inni. Eu rooppa ei kuitenkaan ole



korkea- asteen kou lu tuk sen rat kaisu issa nou dat ta nut yht enäisiä käytäntöjä eikä yht enäistä
kou lu tuspo li it tista lin jaa, vaan kukin maa on ke hittänyt kou lu tus järjes telmäänsä om alla ta -
val laan. Ke hittämi sen lähtökoh dat ja taus tana ole vat on gel mat ovat ol leet eri laisia, ja ni inpä
järjes telmäta son rat kaisut ovat eri maissa jopa vas tak kaisia. Useissa maissa on rat kais una
luotu ylio pis toille rin nak ka inen kou lu tussek tori. 

Syksyllä 1991 Suomessa käyn nistyi val ta kun nal linen kou lu tus rak en teen uudis ta mista
ko skeva kou lu tuskokeilu, joka käsitti am mat tik orkeak ou lu kokei lut korkea- asteella ja nuo ri -
soas teen kou lu tuskokei lun toisen as teen kou lu tuk sessa. Tämä ar tik keli pe rus tuu sisällön
ana lyysilla to teu tet tuun tut kimuk seen “Miksi ja miten suo malainen am mat tik orkeak oulu
pe rus tet tiin. Tar kas telu suun nit te lupros essin käyn nisty mis estä en simmäis ten am mat tik -
orkeak ou lu jen vaki nais tamiseen 1.8.1996.” Ar tik keli va lot taa eräitä suo mal aisen
ammattikorkeakoulu- uudistuksen taus talla ol leita te kijöitä.

Var ha is em paa ke skus te lua am mat tik orkeak ou lusta

Mo niin Keski- Euroopan mai hin suun nitel tiin 1960 -luvulla am mat tik orkeak ou lu järjes -
telmää, ja se myös to teu tet tiin muun muassa Saksassa. Myös Suomessa ke skus tel tiin tu ol -
loin ulko maisista mal leista. En nen ke ski asteen uudis tuk sen käyn nisty mistä tehtiin lähes
kaikilla am ma til lisen kou lu tuk sen aloilla ala koh taisia suun nitel mia ja ke hittämiseh do tuk -
sia. Tältä ajalta on am mat tik orkeak ou lua ja tuk sia. Tek nisen alan kou lu tuk sessa ha lut tiin lan -
seer ata am mat tik orkeak oulu eng lan ti lais ten poly tech ni cien mu kaan vain tek nistä alaa ko -
ske vana insinöörik orkeak ou luna. Ni inpä 1970 -luvun al ussa tehtiin esi tys insinöörien am -
mat tik orkeak ou lusta. Ke ski asteen kou lunuudis tuk sen suun nit te lun käyn nist yessä am mat -
tik orkeak ou lu ideoista kuiten kin luo vut tiin. Insinöörik orkeak ou lu jen his to ri alla ei
myöskään ol lut selvää jat ku moa am mat tik orkeak ou luke skus te lun virit ty miseen 1980 - 90
-l uk ujen vaiht eessa. 

OECD:n maa tut ki jat ar vioi vat Suomen kou lu tuspo li tiik kaa 1980 -luvun al ussa. Ar vios -
saan he esit tivät kri it tis inä ky symyk sinä, ol isiko tar peen laa jen taa yhtei styötä pe rusk ou lun
jälkeisen yleis siv istävän ja am ma til lisen kou lu tuk sen järjes te ly issä, ja ol isiko myös
Suomeen syytä ke hittää am mat tik orkeak ou lu lai tos. (OECD 1981). Tu ol loin näitä asioita ei
pi detty tar peel lisina, eikä 1980 -luvun al ussa kou lu tusta ko skevissa ke skus te lu issa nous sut
esille, että Suomeen voi taisiin pe rus taa am mat tik orkeak ou luja. Muun tyyp pis ten korkeak -
ou lu jen kuin ylio pis to jen ole mas saolo oli maas samme asi ana hy vin vieras ja hah mot tu ma -
ton. 1990 -luvulle tul taessa ti lanne oli muut tunut. 

Miksi am mat tik orkeak ou lua ryhdyt tiin suun nit te le maan 
1980- 90 -l uk ujen vaiht eessa? 

Kaik issa kou lu tus järjes telmissä on aina lu kuisia po ten tiaal isia kou lu tuspo li it tisia tee moja,
jotka voi daan määritellä sel laisiksi rat kaisua vaa tiviksi on gel miksi, joi hin on ryhdyttävä ke -
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hittämään kou lu tuspo li it tisia to imia. Vain muu ta mat näistä teemoista nouse vat esiin, ja vielä 
har vem mat otetaan viral lis esti toi men pitei den kohteiksi. Siksi on mie len ki in toista pohtia,
miksi am mat tik orkeak oulu am ma til lisen kou lu tuk sen ke hittämis vaih toeh tona ja sen myötä
korkea- asteen rak enne nousi kou lu tuspo li it tisen mie len ki in non koht eeksi 1990 -luvun
käyn nist yessä.

Hal li tuk sen kou lu tuspo li it tis essa selon teossa (1990) eh dotet tiin am mat tik orkeak ou lu -
kokei lua ja nuo ri soas teen kou lu tuskokei lua kou lu tus järjes telmän kehittämis toi men pite inä.
Tätä edeltäneenä ai kana am mat tik orkeak ou lun tarve ei tul lut esille, sillä korkeak ou lu lai tos
to imi melko hy vin, korkeak ou lusek tori kas voi ja tar josi sii hen asti ri ittävästi kou lu tus -
paikkoja. Samanai kais esti ke ski asteen am ma tillinen kou lu tus oli yli vu osikym me nen ajan
uudis tuk sen alla, ja sen ko et tiin ke hit tyvän. Ei ol lut eri ty istä syytä et siä muita vaih toeh toja
korkea- asteen kou lu tuk seen tai am ma til liseen kou lu tuk seen.  

Järjes telmän on gel mat tu li vat näky viin vasta 1980 -luvun lopussa. Ke ski asteen tut kin -
non uudis tus oli suun niteltu val tao sin 1960- ja 1970 -luvuilla. Kun vii meiset am ma til liset
pe rus lin jat pe rus tet tiin 1980 -luvun lopussa, yhteiskunta ja työelämä oli muut tunut, samoin
aja tuk set kou lu tuk sesta ja op pi mis esta. Uudis tuk sen tuot tama kou lu tus oli mo nelta osin
vanha jo syntyessään. Tut ki joi den (mm. Vuo ri nen 1991, Väärälä 1993) mu kaan se oli te ol -
lisen yhteiskun nan tuote, jota voi daan lu on nehtia tek nii kan sov eltami sen, lu on non voi -
maperäisen hyväk sikäytön ja ti eteen yhteiskun naksi. Mi et tisen (1990) mu kaan kou lu hal -
linto, ope tus suun nitel ma työ ja ope tu soppi no jautuivat tay lo ris min periaat tei siin, ih mi skäsi -
tyk seen ja näke myk siin op pi mis esta: op pi mis ta voit teet muo toil tiin päätekäyttäy ty misenä,
työ ja to iminta nähtiin yk sittäis ten ja yk sink er tais ten to imin to jen sum mana ja am mat teja tar -
kas tel tiin tätä näkökul maa tukevien tehtäväana lyysien avulla. Myös kesäkuussa 1990 an ne -
tussa Hal li tuk sen kou lu tuspo li it tis essa selon teossa huo mau tetaan, että am ma tillinen kou lu -
tus muo do sti varsin mo ni por taisen järjes telmän työelämän hi er arkioita myötäil len.

Ammattikorkeakoulu- uudistuksen eräinä keskeisinä pe rus te lu ina oli vat juuri kou lu tus -
järjes telmän on gel mat: pi den tyneet kou lu tu sa jat, op in to jen keskeyttämis ten lisään ty mi nen,
yleis siv istävän ja am ma til lisen kou lu tuk sen etään ty mi nen to isis taan, yliop pi las suma ja kou -
lu tuk sen ylei nen jäykkyys vas tata muut tu viin ti eto- ja tai to vaa timuk siin. Lisänä oli am ma til -
lisen kou lu tuk sen hankala kan sainvälinen rin nas tet ta vuus: am mat tik orkeak ou luja oli lähes
kaik issa län tisissä te ollisuusmaissa, vaik kakin niiden rak en teel lis essa si joit tu mis essa
kunkin maan kou lu tus järjes telmään oli eroja. Mon ink er tainen kou lu tus oli lisään ty nyt, ko -
ska nuor ten kou lu tus toiveet eivät vas tan neet työvoi man ky syntää. Kou lu tus järjes telmän
voi ma varo jen kat sot tiin tuh laan tu van kou lu tuk seen, jota ei ajatel tu kaan käytettäväksi
työelämään siirty miseen. Mon ink er taisen kou lu tuk sen on gel mina oli vat lisäksi hen kilökoh -
tais ten opiske luaiko jen pitenemi nen, työhön tu loiän ko hoami nen, ja sen seu rauk sena laske -
tun työssäoloiän ly henemi nen. Ta voit teeksi ase tet tiin, että koko ikäluo kan kou lu tuk sesta ol -
isi päästävä herkem min työelämän vaa timuk siin sopeu tu vaan ja opiske li jan kan nalta en tistä
mo ti voi vam paan ja yk silöl lis empään am mat tik ou lu tuk seen. Am mat tik orkeak ou lu kokei lun
al ussa ta voit teet oli vat siten melko selkeästi järjes telmäta son ta voit teita: pääpyrkimyk senä
oli kou lu tus rak en teessa il men nei den epäkohtien kor jaami nen, jo hon kytket tiin laadul lisia
ta voit teita.
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Työelämän am mat ti rak en teen ja muiden yhteiskun nal lis ten 
muutosten vaiku tuk set hei jas tu vat kou lu tuspo li it tiseen ke skus te luun

Am mat tik orkeak ou lua pe rus tel tiin 1990- luvun al ussa jo näky neillä ja tu ol loin vasta en -
nakoi tavissa ol leilla työelämän muutok silla. Täl laisia oli vat am mat ti rak en teen ja
työtehtävien muutok set, uuden teknolo gian käyttöönotto, työn organi sa toriset muutok set,
ympäristöon gel mat ja niiden vaiku tus ammat ti tai to vaa timuk siin sekä työelämän kan -
sainväl isty mi nen (Num mi nen & Lampi nen 1990). 

Vu osikym me nen vaiht eessa ha vah dut tiin sii hen, että pir sta loi tu mi nen ja eri y ty mi nen oli 
kiihtyvää. Se näkyi yle is inä muutostren deinä yhteiskun nassa. Lineaar isen elämänu ran to -
det tiin ole van kriisissä ja per in teis ten si dok sien per in tei siin am mat tei hin ole van vaih det ta -
vam pia kuin en nen. Epävakaisuus oli lisään ty nyt ja te ol lisen yhteiskun nan rak en teet oli vat
mure ne massa. Väärälän (1993) mu kaan voi tiin jopa ky syä, el et ti inkö te ol lista val lanku -
mousta vas taa vassa ajassa. Väärälän (1995) mu kaan nyt käyn nissä oleva suo malainen kou -
lu tusuudis tus on yhtey dessä ta louden mur rok seen, minkä joh do sta kou lu tuk sen tuo tos vaa -
timuk set ovat kas va neet ja kou lu tuk seen tehtävät in ves to in nit ovat en tistä tarkem man ar vion 
kohte ina. Ta louden mur rok sen ohella työelämän, työmark ki noi den ja teknolo gian ke hi tys
pakot taa arvioi maan koko kou lu tus järjes telmän taloudellis- sosiaalisia yhteyk siä.

Vu osikym me nen alkuvuo det jäävät Suomen ta loush is to riaan poik keuk sel lisen sy vinä
la ma vu os ina: kok onais tuo tan non su pis tumi nen 13 % ja sen seu rauk sena lähes 500 000
työpai kan me ne tys oli vat poik keuk sel lisen suuria lu kuja te ol lis tunei den maiden rau ha nai -
kais essa his to ri assa. Ta loudel linen lama, työvoi man heikko ky syntä ja samanai ka inen suuri
työttömien määrän kasvu ir ti sa no mis ten myötä vaikutti Suomessa samoin kuin muis sakin
maissa myös kou lu tuk seen, nostaen esiin tuot ta vuuden ja laadun ky symyk set. Tuo tan non,
työlli syy den ja tuot ta vuuden muutok sia ei tu ol loin kuitenkaan heti nähty. Sen si jaan oli
näky vissä, että yhteiskun nan am mat ti rak enne oli muut tu massa.  Hi er ark ki nen järjes telmä,
jossa kou lu tus jäl jit teli työelämän am mat ti rak en teita, ei enää to imi nut, ko ska työelämän
tehtävät muun tuivat kou lu tusta nopeam min. Myös ih mis ten yk silöl liset työu rat alkoi vat olla 
vaih tu vam pia kuin aiem min: yhä useam man ih mi sen työu raan kuu lui os apäiväi syys, asu in -
pai kan, am matin tai tehtävien vaih toa. Kaik en lainen vaih tuvuus oli huo mat ta vasti suurem -
paa kuin aiem min. Kapea- alaisiin tehtäviin ja staat tiseen am mat ti rak en teeseen kou lut ta mi -
nen ei ol lut mie lekästä. 

1990 -luvulle tul taessa kou lu tus suun nit te lun lähtökoh daksi otet tiin laaja- alaisten pe rus -
valmiuk sien luomi nen am ma til lis essa kou lu tuk sessa. Kou lu tuske skus te lussa  koros tet tiin
laaja- alaisen ja korkeata soisen am mat ti tai don merki tystä, ja yhteiskun ta muutok sien nähtiin
edel lyttävän am mat tik orkeak ou lua. Työelämän yle isillä muutostren deillä pe rus tel tiin, että
kou lu tuspo li it tiset lin jauk set edel lyt tivät sek tor oi tuneen kou lu tuk sen laaja- alaistamista ja
sisällöl listä sekä rak en teel lista uudis ta mista. Kou lu tuk sen sisällön ke hittämis essä ase tet tiin
ta voit teeksi uuden tyyp pis ten ammat ti tai to vaa ti mus ten huomioon ot ta mi nen. Eri ty is esti
mo ni alais ten kou lu tus ver kos to jen niin nuo ri soas teen kou lu tuskokei lussa kuin am mat tik -
orkeak ou lu kokei lus sakin kat sot tiin luo van mah dollisuuk sia kou lu tus ten suun nit te luun ja
to teu tuk seen uudella ta valla op in toja yh distäen ja siten uu siin tut kin tokok onaisuuk siin.
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So si olo gis essa suur ten ai kakausien tulk in nassa laadul lis esti uuden ai kakauden al ussa
on keskeistä yk silön yhteiskun tasuht een muutos. Luok it te lu ina esi in tyvät käsit teet esi mod -
erni, mod erni ja post mod erni, joista jälkimmäisimmässä nyt elämme. Kansallis val tioista ti -
lanne on ke hit ty nyt kohti ab strak teja yhteiskun ta rak en nel mia, joissa aika ja paikka al ka vat
ir rot tautua ja to imi joi den lu onne on rat kais evasti muut tunut. Lei maa an ta via piirteitä ovat
monet eri laiset toi meen tu lonläht eet, yhteiskun tien yk silöi ty mi nen ja eri y ty mi nen. Kou lu -
tuspo li it tis ena tulk in tana ai kakauden te kijöistä voi daan joh taa tarve siirtyä hen kilökoh -
taisiin op pi mi sen suun nitel miin, joissa voi yh distyä eri laisia op pi mis ta poja ja al ueita,
opiske li jan omat toiveet ja vas tuullisuus (esim. Suik kanen 1994). Suur ten ai kakausien tulk -
in nan vaiku tus näkyy myös am mat tik orkeak ou lun pe rus te lu issa ja sen yhtey dessä esi in tyvät 
edellä ku va tut kou lu tuspo li it tiset yk silöta son ta voit teet. 

Kou lu tu sop ti mismi ja muut ar vos tuk set

Po li tiikka ke hit tyy ti et ty jen ar vo jen, painei den ja ra joit tei den piirissä ja ti et ty jen rak en tei den 
sisällä vas tauk sena tai reak tiona eri ty isiin on gel miin, tar pei siin ja pyrkimyk siin. Eri laiset ja
usein vas tak kaiset kin näke myk set ovat esillä kou lu tuspo li it tis essa päätök sen teossa. Vaikka
am mat tik orkeak ou lun julkipe rus te lu ina oli vat näkyvästi esillä kou lu tus järjes telmän on -
gelmista ja yhteiskun nan muutok sesta joh tu vat ke hittämis tar peet, kou lu tusuudis tuk sen
taus talla on lu on nol lis esti ti et tyjä ar vo val in toja. Tässä uudis tuk sessa tehtiin val inta, jossa
am ma til lisen kou lu tuk sen ta soa ja sta tusta läh det tiin kok onaisuutena ke hittämään. Myös
muun laisiin rat kaisui hin ol taisiin voitu päätyä, esimerkiksi nostaa vain ti et ty jen alo jen kou -
lu tus am mat tik orkeak ou lu ta soiseksi. Tästä val in nasta myös kiis tel tiin kokei lun ku luessa,
en nen kuin rat kaisuun lopul lis esti päädyt tiin. Kou lu tuk sen ke hittämis essä ei tyydytty vain
eri laisiin to imiin yk sittäis ten op is to jen kou lu tuk sen sisäis essä ke hittämis essä eri kou lu tusa -
loilla, vaan päätet tiin ke hittää koko kou lu tus järjes telmää.  

Am mat tik orkeak ou lun syn tyyn voi kat soa vaikut ta neen vah van kou lu tu sop ti mis min,
joka on ol lut suo mal ais ille his to ri al lis es tikin omi naista. Kou lu tuk sen merki tyk seen po si -
tiivis ena yhteiskun nal lis ena voi ma var ana ja so siaal isen nousun väli neenä on luotettu. Kou -
lu tuk sen siv istys tehtävä on nähty vah vana ja tärkeänä kaik issa yhteiskun taryhmissä. Mo niin 
mai hin, esimerkiksi mui hin Poh jois mai hin ver rat tuna suo mal ais ten os al lis tumi nen yleis siv -
istävään kou lu tuk seen on ol lut korkeaa. Samoin väestön kou lu tustaso on jat ku vasti nous sut,
kun tar kas tel laan eri ta sois ten tut kin to jen suo rit ta nei den määriä väestössä.

Kou lu tuk sen siv istys- ja kult tuuritehtävästä hu oli matta yhteiskun nan ta lous määrittää
sen eräät keskeiset re unaeh dot. Kou lu tu sop ti mismi ja usko ta louden jok seen kin vakaas een
kas vuke hi tyk seen val lit si vat edel leen 1980 -ja 1990 -l uk ujen ta it teessa. Näistä lähtökoh -
dista ryhdyt tiin suun nit te le maan yhä kat ta vam paa ja korkeata sois em paa kou lu tus järjes -
telmää. Kou lu tusta sot ovat suo mal ais essa yhteiskun nassa pit kälti yhtey dessä myös sii hen
hi er arkiaan, jonka mu kaan kou lu tusta ar vos tetaan ja ar vo tetaan. Korkeak ou lu ta soinen kou -
lu tus on ol lut ar vos tuk sissa san an mu kais esti muita korkeata sois em paa ja parem paa, minkä
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ar vel laan il meis esti joh ta van myös parem paan osaam iseen millä ta hansa to imin nan al ueella. 
Yhteiskun nan kan nalta John stone (1993) sa noo korkeak ou lu tuk sella ar vel lun ole van en sisi -
jainen edel ly tys teknolo gian, tuot ta vuuden ja muiden kan sainväl is ten kil pailue tu jen ja ta -
loudel lisen kas vun edistämi sen saa vut tamis essa. Korkeak ou lu tus myös muo toilee ja
ylläpitää ar voja, jotka määrit televät kunkin yhteisön kult tuurin ja sen sisällön. Korkeak ou lu -
tuk sen usko taan myös ole van tärkeä te kijä so siaal isen oikeuden mu kaisuuden, tasa- arvon ja
de mok ra tian saa vut tamis essa. 

Raivola (1996) huo maut taa, että kou lu tus suun nit te lua on hal lin nut mak ro ta loudel linen
in himil lisen pääo man käsite, jolle on omi naista usko kou lu tuk seen tehty jen in ves to in tien hi -
taasta, mutta pit källä ai kavälillä var masta takais in mak susta. Tässä unoh tu vat kou lu tet ta vien 
ajan koh taiset tar peet. Muo dollinen kou lu tus, joka on muusta yhteiskun nasta er isty nyt, tuot -
taa ositet tua, an nostel tua, ai kaan ja paik kaan kytket tyä, takautu vaa ja säilyttävää lineaarista
tie toa, valmi ita rak en nel mia ja rutii neja. Myös ni itä tar vi taan, mutta ne yk sin eivät ri itä.
Toinen näkökulma koro staa op pi mis mah dollisuuk sien laa jen ta mista tuomalla muuta maail -
maa kou lun sisään ja laa jen ta malla op pi mista kou lun ulkopu olelle. Näitä aja tuk sia esi in tyi
mm. ta voit teissa kyt keä am mat tik orkeak oulu ja työelämä uudella ta voin yht een ja ke hittää
uuden laisia op pi mi sen ta poja ‘oikeaan työhön’ kuu lu vina pro jek titöinä. 

Kou lu tuk sen ta son ko hot ta mis painei den ja siten am mat tik orkeak ou lu jen taus talla,
niiden merki tystä tuke massa oli myös elinikäis estä op pi mis esta virin nyt ke skus telu, joka
alkoi jo 1960 -luvulla, ja nousi jäl leen esille en nen 1990 -l ukua. Aihe sai laa jaa kou lu tuspo li -
it tista pai noar voa. Koros tet tiin kou lu tus järjes telmän kykyä rea goida nopeasti muutok siin.
Kou lu tususko muut tui uskoksi op pi miseen, elinikäisen op pi mi sen määrit te ly issä pai no tet -
tiin op pi jan omaa vas tuuta op pi misu rastaan - sa maa tee maa, jota vi es tit tivät am mat tik -
orkeak ou lun ta voit teet: yk silöl liset, jous ta vat op in to jen tar jon nat ja yk silön oma vas tuu
niiden kokoam is esta järkeviksi tut kinto- ja op in tokok onaisuuk siksi sekä korkeata sois ten
uusien op in to jen mah dollisuus.

Am ma til lisen kou lu tuk sen järjes telmä - epäkoh dista hu oli matta 
valmis kokei lun kivi jalka 

Vaikka am ma til lis essa kou lu tus järjes telmässä oli mo nia on gel mia, joita tämän ar tik ke lin al -
ussa on ku vattu, se on jälkeen päin tar kas tel tuna kuiten kin luo nut melko hyvän pe rus tan
myöhemmälle ke hittämiselle. Eräs syy sii hen, että am mat tik orkeak ou lu kokei lut käyn -
nistyivät nopeasti ja kou lu tus niissä lähti nopeasti ke hit tymään, oli se, että uutta korkea-
 asteen järjes telmää ei läh detty luo maan tyhjästä. Maassa oli valmi ina sekä ammat tia loit tain
että maan ti eteel lis esti kat tava op pi lai tos ver kosto opet ta ji neen. Kou lu tusta läh det tiin ke -
hittämään sisällöl lis esti ja rak en teel lis esti. On to det tava, että tässä suo malainen am mat tik -
orkeak oulu ei ole poik keuk sel linen: monissa maissa am mat tik orkeak ou lu järjes telmä on
luotu ke hittämällä ole massa ole vaa am ma til lista kou lu tusta. 

Sen, että ylio pis ton laa jen tami sen si jasta päädyt tiin am mat tik orkeak ou lu lai tok sen
luomiseen, voi daan kat soa hei jas ta van sekä pyrkimystä kou lu tuk sen laadun ke hittämiseen
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että yhteiskun nan ja työelämän muutosten huomioon ot tamiseen kou lu tuk sessa. Oli han suo -
mal ais ten op is to jen vah vuutena suht eessa ylio pis toi hin pi detty juuri ki in teäksi muo dostun -
utta yhteyttä työelämään. Pa lonen, Rinne ja Kivi nen (1992) tote si vat, että suo malainen am -
mat tiop pi lai tos järjes telmä on ol lut kan sainväl is esti ver rat tuna poik keuk sel lisen laaja.
Heidän mie lestään am mat tik orkeak ou lut tu li vat Suomeen jälkijättöis esti, ai nakin kym me -
nen vuotta myöhässä. Kuiten kin am mat tik orkeak ou lu jen to imin nan laadun kan nalta voinee
pitää on nel lis ena sitä, että am mat tik orkeak oulu luo tiin Suomeen vasta ke ski asteen tut kin -
non uudis tuk sen to teu tuk sen jälkeen, sillä si inä kou lu tuk sia ke hitet tiin sisällöl lis esti huo -
mat ta vasti ja rak en net tiin am ma til lisen kou lu tuk sen järjes telmä. Mikäli uudis tus ol isi tehty
1970 -luvulla, ol isi esim. Lamp isen (1995) mu kaan luul ta vaa, että am mat tik orkeak ou lut ol -
isi vat melko tois en laisia, ken ties saman laisia kuin Saksassa, missä niissä on muun muassa
lin ja poh jainen rak enne ja keskitet tyä to imin taa. Samoin suo mal ais ten am mat tik orkeak ou lu -
jen ke hi tystä vauh dit ta neen kan sainväl isty mi sen näkökul masta ti lanne ol isi ol lut toinen
1970 -luvulla. Ke hittämi nen ol isi ta pah tunut enemmän “Suomen mit takaa vassa”. 

Suo malainen ammattikorkeakoulu- uudistus Is lingin re for mi mall issa

Kou lu tus re for mit ko ske vat yleensä joko kou lu tus järjes telmän kok onaisuutta tai jo takin sen
suurta osaa. Niille näyttää ole van tyypil listä, että täh dätään samanai kais esti usei den on gel -
mien ja epäkohtien kor jaam iseen, ja ta voit teet uudis tuk sen seu rauk sista ase tetaan pit källe
tu le vaisuuteen. Esimerkiksi Ruot sin 1950 -luvun ja Suomen 1960 -luvun re for meilla py rit -
tiin du al is tis esta kou lu tus rak en teesta yht enäis empään ja de mok raat tis em paan kou lu tus -
järjes telmään. 

Ku viossa 1. esitetään Is lingin (1980) mu kaan laa dittu ana lyyt ti nen malli, jo hon myös
suo malainen ammattikorkeakoulu- uudistus voi daan si joit taa. Se voi daan nähdä myös
eräänä teo reet tis ena vi ite ke hyk senä, jossa kou lu tuspo li it tisia re for meja  tar kas tel laan.
Tämän mal lin mu kaan re formi lähtee liik keelle ja to teu tuu kol men pääk entän väl isen vuoro -
vaiku tuk sen seu rauk sena: 

a)  ta loudel lisen
b)  ideologis- kulttuurillisen ja 
c)  poliittis- juridisen.
Is lingin mu kaan päävoi mana ovat muutok set ta loudel lis essa kentässä, jotka ai heu tu vat

muutok sista tuo tan nossa ja tuo tan toväli neissä. Muutok set tuotetaan so siaal is essa rak en -
teessa, ja si itä seu rauk sena ole vissa uu sissa mie len ki in non kohteissa ja etur is tirii doissa,
jotka näkyvät sekä ide olo gisissa että po li it tisissa elämänpiire issä. Muutok set yhteiskun -
nassa, to isin sa noen yhteiskun nal liset uudis tuk set kuten kou lu tus re for mit, tuo daan esille
näissä kon flik teissa. Ne pu olestaan vaikut ta vat kentän vo imiin. Ne vaikut ta vat myös
eturyhmiin ja etui hin, jotka oli vat re formien ja tais te lu jen taus talla.

Mal lin mu kaan uudis tus pros essi saa alkunsa ja to teu tuu kol men voi mak entän väl isen
vuoro vaiku tuk sen seu rauk sena. Ammattikorkeakoulu- uudistuksen käyn nist yessä koros tuu
eri ty is esti B- ja C -ken ttien välinen vuoro vaiku tus.
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Epäkoh dat, joilla uudis tusta pe rus tel tiin, si joit tu vat ideologis- kulttuuriseen B- kenttään,
samoin kuin uudis tuk sen ta voit teet. Tähän kenttään kuu lu vat myös ne uudet op pi mis ideolo -
giset aja tuk set, jotka oli vat nousseet esiin am mat tik orkeak ou lu kokei lun aja tus ten tullessa
julk iseen ke skus te luun ja to imi vat os al taan muuto sta vauh dit tav ina te kijöinä. Poliittis-
 juridinen voi mak enttä C oli se foo rumi, jolla julki nen ke skus telu kokei lun käyn nistämis estä
ta pah tui, ja eri laiset kou lu tuspo li it tiset ja puo lue po li it tiset näke myk set kamp paili vat
keskenään. Tie dekorkeak ou lu jen esittämä vas tus tus am mat tik orkeak ou lu kokei luja koh taan 
voi daan si joit taa osaksi kenttään B ja osaksi kenttään C. Is lingin (emt.) mu kaan muutok set
tuotetaan oleel lis esti juuri lop pu tu lok sena ole vissa uu sissa ide olo gisissa ja po li it tisissa
intresseissä ja kon flik teissa. Ta loudel linen voi mak enttä A oli ta lous kas vun an siosta su osi ol -
linen kou lu tus re formille.

Tu le vaisuuden ta loudel lis ten kas vu mah dollisuuk sien kan nalta Her nesniemi  ym.
(1995) mainit se vat Suomen kou lu tus rak en teessa kolme merkittävää piir rettä: 1) Kou lu tu sa -
jat ovat Suomessa maail man pis impiä ja korkeak ou lu opiske li joi den keskimääräi nen ikä on
OECD -maiden korkein. Tässä mie lessä kou lu tus järjes telmä ei vaikuta ko vin te hok kaalta.
2) Korkeak ou lu tus maas samme pai not tuu voi mak kaasti tek niik kaan ja luon non tie tei siin.
Kol ma sosa suo rite tuista tut kin noista on näillä aloilla, mikä on te ollisuusmaiden suurimpia
osuuk sia. 3) Tut ki jak ou lu tuk sen suo rit ta nei den määrä on muu ta man viime vu osikym me nen
ai kana kas vanut nopeasti. Kaksi vii meistä seik kaa vaikut ta vat myön teisiltä kas vu po ten -
tiaalin kan nalta, mutta ai van on gel ma ton tämä joh topäätös ei ole. Häyry nen (1992) to teaa,
että kou lu tuk sen pit käai kaisin ‘hi st or ia llis -maa nt ietee llinen’ vaiku tus näyttäisi pe rus tu van
pikem minkin yleis ten henkisten valmiuk sien kuin tehtäväkoh tais ten tai to jen ke hittämiseen.

Suo mal aisen am mat tik orkeak ou lun pe rus tami sen ulko maiset 
vaikut teet

Am mat tik orkeak ou lu jen suun nit te lupros essin tut kimi nen osoitti, että pääty mi nen am mat -
tik orkeak ou luun ja sen kokei luun kou lu tus järjes telmän kaiki sta mah dol lisista eri laisista ke -
hittämis vaih toeh doista, oli riip pu vainen suun nit te lua joh ta nei den hen kilöiden omakoh -
taisista tie doista ja ki in nos tuk sen suun tautu mis esta. Eten kin am mat tik orkeak ou lut Hol lan -
nissa ja Saksassa nou si vat juuri tu ol loin suo mal ais ten tie toisuuteen.  

Suo mal aista am mat tik orkeak ou lu järjes telmää hah mo tel taessa otet tiin selvää, mil laisia
järjes tel miä muu alla oli. Sen si jaan ei haettu tie tois esti ulko laista mal lia, jota ol isi ha luttu jäl -
jitellä (Lampi nen 1995). Merkittävänä ke skus te lun vauh dit ta jana oli Doro thy Firthin
laatima OECD:n ra portti “Al ter na tives to Uni ver si ties”. Yh dys val to jen alem mat korkeak -
ou lut, com mu nity col le get ja Eng lan nin am mat tik orkeak ou lut, poly tech nicit tun net tiin
Suomessa hy vin, samoin Sak san Fach ho chschulet, mutta jälkimmäisissä eivät suo mal aiset
ol leet pal jon käy neet. Op pi lai to styypeistä oli pal jon tie toa ja oltiin käyty tu tus tu massa eri
maiden järjes tel miin, mutta OECD:n ra portin olen na inen merki tys oli, että se vaikutti käsit -
teel liseen ajat te luun. Kuten ra portin ot sikkokin ker toi, mi el let tiin, että am mat tik orkeak ou lut 
ovat vaih toehto ylio pis toille. 
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Ku vio 1. Re formien ana lyysi malli Is lingin (1980) mu kaan.



En simmäiset yh deksän am mat tik orkeak ou lua vaki nais tet tiin 1.8.1996 al kaen. Vuo den
1996 syksyllä vaki nais ten ja väli ai kais ten (kokei lu lu valla to imivien) am mat tik orkeak ou lu -
jen määrä oli 30. Elo vainio (1974, 252) huo maut taa, että korkeak ou lu lai tok sen rak en ne -
muutok set ovat Suomessa ajoit tuneet eri ajan jak soon kuin muu alla Eu roo passa. Am mat tik -
orkeak ou lu järjes telmänkin Suomi to teutti eri ai kaan kuin val taosa Eu roo pan maista, mutta
samanai ka inen kin rat kaisu löy tyy: Itäval lassa am mat tik orkeak ou lut aloit ti vat viral lis esti
to imin tansa syksyllä 1994, jo skin eri laisella to teu tuk sella. Suomi omak sui ns. in sti tuu -
tiomal lin ja Itävalta sille vas takoh taisen, ‘tu tki nnona nto ma lliin’ pe rus tu van am mat tik -
orkeak ou lu järjes telmän.  

Myöskään Ruotsi, josta niin monen uudis tuk sen juuret meillä ovat lähtöisin, ei am mat -
tik orkeak ou lua si assa ole ol lut se, jota on ke hi tyk sessä seu rattu.  Päin vas toin: Ruotsi
näyttäisi ole van rak en ta massa Suomen mal lin mu kaista am mat tik orkeak ou lu järjes telmää,
jos siellä tehty komite ae si tys (Ut bildnings de par te men tet 1995) to teu tuu eh dote tun kal tais -
ena. Suo malainen am mat tik orkeak oulu muis tut taa sekä hol lan ti laista HBO:a ja HBO+:a
(Ho ger Beroep son der wijs) että sak salaista Fach ho chschulea. Näiden maiden am mat tik -
orkeak ou lut ovat säily neet selkeästi am ma til lis ena, ar vos tet tuna korkea- asteen kou lu tuk -
sena, eikä niillä ole ol lut ai nakaan näkyvää tar vetta pyrkiä su lautu maan ylio pis toi hin. Ko ska
Suomessa am mat tik orkeak ou lu järjes telmä on vasta muotou tu massa, tätä ilmiötä ei ole ol lut
ai nakaan vielä myöskään meillä, jo skin aca demic drift -ilmiötä pelät tiin kokei lu jen käyn -
nist yessä.

Samankal taisuus sekä sak salaiseen että hol lan ti laiseen mal liin se lit tyvät suo mal aisen
am mat tik orkeak ou lun syn ty his to ri alla, niillä yhteyk sillä ja tie doilla mitä muiden maiden
am mat tik orkeak ou lu ista tu ol loin oli. Suo mal aisen, sak salaisen ja hol lan ti laisen am mat tik -
orkeak ou lu järjes telmän pe rus tamis essa on se yhtei nen piirre, että am mat tik orkeak ou lun to -
teu tuk sessa oli kyse ole massa ole van kou lu tuk sen ta son ko hot tamis esta ja tut kin to jen kan -
sainväl isen ar vos tuk sen tur vaam is esta. Järjes telmät sinänsä eroa vat to isis taan rak en teel lis -
ilta rat kaisuil taan. Kaik kien kol men am mat tik orkeak ou lun eräs yhtei nen te kijä on, et tei
niissä ole mah dol lista suo rit taa ti eteel lisiä jatko- opintoja. Saksassa tätä ti lan netta on kuiten -
kin ki er retty yhtei styössä ulko mais ten ylio pis to jen kanssa. Ti ettävästi Hol lan nissa sen
enempää kuin Suomes sakaan ti eteel lis ten jatko- opintojen suo rit ta mi nen am mat tik orkeak -
ou lussa ei ole nous sut merkittävästi esiin. Tämä ku vas ta nee sitä, että on mi el letty am mat tik -
orkeak ou lu jen eri lainen tehtäväk enttä ylio pis toi hin näh den.

Muutos ja ta loudel liset paineet

Edellä on ku vattu, miten uusi yhteiskun nal linen ti lanne ja kan sainväli syy den huomioonot -
tami sen vaa timuk set aset ti vat vu osikym me nen vaiht eessa paine ita kou lu tuk sen rak en teille.
Tut kimuk sen pe rus teella näyttää osit tain sat tu malle, että mie len ki into am mat tik orkeak ou -
luja koh taan ja tie toisuus niistä osuivat sa maan ai kaan kuin kou lu tus järjes telmän on gelmista 
joh tuneet uudis tus paineet. Suo mal ais ten kou lu tuskokei lu jen suun nit te li joi den käytettävissä 
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ol lutta tie toa ja tu ol loin ajan koh taisia ulko maisia vaikut teita  voi pitää keskeis enä te kijänä
sii hen, että kou lu tus järjes telmää läh det tiin ke hittämään am mat tik orkeak ou lun suun taan,
kun eri laisia vaih toeh toja ar vioi tiin. Ko ska kou lu tus järjes telmän on gel mat oli vat ka saan -
tuneet ni me no maan toisen ja kol man nen as teen kou lu tuk sen sau makohtiin ja järjes telmän
kyvyttömyyteen vas tata nuor ten korkei siin kou lu tus toivei siin, on melko lu on nol lista, että
kokei lu jen käyn nist yessä kah de sta kokei lusta juuri am mat tik orkeak oulu herätti laa jem man
in nos tuk sen.  

 On mie len ki in toista, että 1990 -luvun alku pu olella isk enyt ta loudel linen lama ja sen
tuo mat me no jen leik kauk set ope tus toi messa eivät pysäyttäneet am mat tik orkeak ou lu han -
ketta. Itse asi assa ta loudel lis ten pakot tei den sane le mat toi met sopi vat, il meis esti ai van sat tu -
malta, monissa koh din yllättävän hy vin yk siin peda gogis ten ke hittämis ta voit tei den kanssa.
Ni inpä olikin jo skus mah do tonta sa noa, mikä oli puh taasti ta loudel linen säästöto imi, mikä
oli si itä ir ral laan, it senäis esti peda gogisista lähtökoh dista syn ty nyt ke hittämi sa ja tus. Täl -
laisia, sekä ta loudel lisia että peda gogisia ta voit teita oli vat esimerkiksi op pi lai tos ten yhteis -
to iminta, ti lo jen ja muiden re surs sien keskinäi nen käyttö, opiske li joi den it senäisen ja oma -
to imi sen opiske lun lisäämi nen. To sin on to det tava, että säästöpakko jen lisääntyessä peda -
gogiset rat kaisut jou tuivat op pi lai tok sissa myöhem min monissa ti lan teissa toisar voiseen
ase maan. Samoin eräät ta loudel lisen pakon sane le mat ration ali soin ti toi men piteet sopi vat
hy vin yht een myös am mat tik orkeak ou lu kokei lu jen ta voit tei den kanssa: molem missa py rit -
tiin ha janaisen op pi lai tos ver kos ton vah vis tamiseen luomalla suurem pia yk siköitä päämal -
lina monia lainen, usean eri alan op pi lai tos ten muo do stama am mat tik orkeak oulu. Syn er gi -
ae tuina nähtiin sekä opiske li jan val in nan mah dollisuuk sien par an tu mi nen ja kou lu tus -
väylien jous ta voit ta mi nen että re surs sien yhteiskäytöstä ja yhteis estä hal lin noin ni sta koi tu -
vat ta loudel liset säästöt. 

Kokei lu jen suun nit te lu vai heessa ja niiden käyn nist yessä läh det tiin liik keelle pit kälti ko -
ti maisin pe rus te luin ja ta voit tein. 1990- luvun pu oliväl issä uudis tuk sen erääksi pääa sial -
liseksi taus tate kijäksi ja ta voit teeksi on muo dostunut suo mal aisen kou lu tus järjes telmän
sopeut ta mi nen eu roop palaiseen ympäristöön, sen kan sainvälinen ymmär rettävyys ja rin nas -
tet ta vuus. Tämä oli - ylläpitäjäky symys ten ohella - pe rus te luna myös sii hen, että vaki naisen
m mat tik orkeak ou lu lain säätämis vai heessa pit kään esillä ol lutta ja usei den ta ho jen kan nat -
ta maa tutkinnonanto- oikeuteen pe rus tu vaa mal lia ei vah vis tettu, vaan suo mal aiseksi am -
mat tik orkeak ou lu rat kaisuksi tuli eduskun nan käsit te lyssä ns. in sti tuu tiomalli. 
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