Onko

yliopisto

perustettava

uudelleen?

Yliopisto OYJ on yhteiskunnallinen kokeilu,
joka meni pieleen. Kokeilussa hukkui
ensimmäisenä yliopiston tärkein merkitys.
Yliopiston tehtävänä pitäisi olla edistää kriittistä
ajattelua, sivistystä ja jatkuvaa oppimista.
Vaikka yliopiston autonomisuus ei ehkä koskaan
ole täydellistä, juuri sitä tulee vaatia. Ilman
riippumatonta ja itsenäistä yliopistoa ei voi olla
aitoa akateemista kriittisyyttä ja vapautta.

Me
vaadimme:
1. Riippumaton ja vapaa
tutkimus ja opetus turvattava!
Tarvitsemme vapaan yliopiston, jossa voimme kriittisesti analysoida vallitsevia käsityksiä ja kehittää uusia käsitteitä. Yhteiskuntamme ja ympäröivä
maailma edellyttävät puolueetonta tutkimusta ja tiedettä, joka kehittyy maailmamme mukana. On kaikkien etu – myös elinkeinoelämän – että yhteiskunnalla on käytettävissään monipuolista, riippumatonta ja puolueetonta ajantasaista tutkimustietoa ja asiantuntemusta.
Emme voi ennalta arvata, missä seuraava keskeinen tieteellinen läpimurto
tehdään tai mitkä tutkimusaiheet nousevat tärkeiksi muuttuvassa yhteiskunnassamme. Näin ollen rahoitusta ei saa keskittää harvoille valikoiduille aloille.

2. Järkeä ja demokratiaa hallintaan!
Epäluottamuksesta seuraa yhtiöhierarkioita ja tiukkoja johtamisjärjestelmiä.
Tarkkailuun, valvontaan, suorituksiin ja rangaistuksiin perustuva toimintamalli sotii vapaan yliopiston periaatteita vastaan.
Yliopistolle elintärkeä vapaus ja itsehallinnollisuus edellyttävät demokraattista ja yhdenvertaisuudelle rakentuvaa päätöksentekojärjestelmää! Kolmikantademokratia eli opiskelijoiden, keskiryhmän ja professoreiden hallintomalli on
uutta julkisjohtamista tehokkaampi ja toimivaksi todistettu järjestelmä.
Uusien seuranta-, valvonta- ja arviointijärjestelmien tuominen yliopistoihin
on lopetettava, sillä tehokkuuden sijaan ne tuovat turhaa työtä ja kasvattavat
byrokratiaa. Jo käytössä olevat järjestelmät on arvioitava kriittisesti, ja toimimattomista tai tarpeettomista järjestelmistä on luovuttava.

3. Lainsäädäntö ja rahoitus kuntoon!
Nykyisen yliopistolain tilalle on välittömästi ryhdyttävä valmistelemaan
uutta yliopistolakia, joka perustuu tieteen ja taiteen vapaudelle sekä demokratian ja sivistyksen tukemiselle.
Yliopistojen kurjistaminen on lopetettava. Tasokas korkein opetus ja tutkimus ovat mahdollisia vain riittävän julkisen rahoituksen varassa sen
sijaan, että talous rakennettaisiin lyhytnäköisten innovaatio- ja tuotekehittelytukien varaan. Yliopistojen pitkäjänteinen ja vakaa rahoitus on Suomen
taloudellisen menestyksen avain ja vastaus globaalin yhteiskunnan ongelmiin ja mahdollisuuksiin.

4. Riittävä opintotuki ja
maksuton koulutus taattava!
Valmistumisajat eivät lyhene pakkotoimilla, rangaistusuhkauksilla tai
keinotekoisilla opintorakenneuudistuksilla, sillä enemmistöllä opiskelijoista ei ole varaa opiskeluun ilman työssäkäyntiä. Opintotuki on opiskelijan
perusturva. Se on nostettava riittävälle tasolle. Kenenkään ei pidä joutua
elämään lainalla. Myös toisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen on
saatava edelleen opintotukea.
Tasavertaiset koulutusmahdollisuudet voidaan saavuttaa vain takaamalla
kaikille maksuton koulutus. Ehdoton ei lukukausimaksuille!

5. Opiskelun vapautta ei saa rajoittaa!
Jokaisella on oltava vapaus sisällyttää tutkintoonsa haluamansa määrä
opintoja, eikä opiskelijan vapautta vaikuttaa niiden sisältöön saa rajoittaa.
Opetuksen tulee tarjota riittävän laaja asiantuntemus alastaan ja opettaa
kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä hankkia tietoa. Yliopistojen tehtävä ei ole tarjota kertakäyttötaitoja, joita nopeasti muuttuva
työelämä tarvitsee vain hetkellisesti.

Kansalaisten vapaan ja kriittisen järjenkäytön
kehittäminen on koko yhteiskunnan etu!

29
Yliopistolaisia
ehdokkaina
sa
eduskuntavaaleis
2015 Helsingissä

36

Veronika
Honkasalo
Mia
Haglund

Petra
Malin

42

Heikki
Patomäki
Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4. Vaalipäivä 19.4.

28

