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ASIA: Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä – Korkeakoulujen arviointineuvoston 

julkaisuja 5:2013  

Korkeakoulujen arviointineuvosto on ottanut arviointikohteeksi korkeakoulujen 

yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden. Tehtävä on ajankohtainen ja 

kannatettava, ja loppuraportti antaa eväitä yhteiskunnallisen ja alueellisen 

vaikuttavuuden lähtökohtien ja tavoitteiden pohdintaan, toteutukseen, seurantaan ja 

arviointiin. Tehtävä on myös vaikea, sillä yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

nähdään korkeakouluissa eri tavoin: tavallisimmin tutkimuksesta ja opetuksesta 

juontuvana oheistuotteena, harvemmin itsenäisenä tehtävänä ja vielä harvemmin 

perustehtävänä, jolla olisi omat tavoitteensa myös rahoituksellisesti.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskus ei ole ollut mukana KKA-arviointiryhmän 

toiminnassa, joten emme kommentoi arviointiprosessia, vaan keskitymme lausunnossa 

loppuraportin sisältöön ja kehittämissuosituksiin laitostasolla.  Olemme mielellämme 

mukana korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arvioinnin 

pilotoinnissa, jota ehdotetaan toteutettavaksi vuosien 2013–2014 aikana.    

Loppuraportissa nostetaan esille yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden hyviä 

käytänteitä ja lukuisia kannatettavia kehittämissuosituksia, jotka tarjoavat kriittisen 

näkökulman laitoksen omaan toimintaan.  

1. Yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden kriteerit.  

Yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus on korkeakoulujen toiminnan erilaisuuden 

myötä monitahoinen. Pidämme kehittämissuositusta (1) tehtävän määrittelystä omaksi 

tulosalueeksi kannatettavana. Nykykäytänteet eivät tue riittävästi laitoksia, joiden 

toiminnassa yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus on itsenäinen ja elimellinen 

osa. Yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus on kuitenkin edelleen määriteltävä 

mahdollisimman laajasti, jotta myös esimerkiksi policy advice -tyyppinen toiminta 

nähtäisiin merkittävänä korkeakoulujen tehtävänä.  Laaja keskustelu tavoitteista, 

sisällöistä, seurannasta ja arvioinnista on siis tarpeen, jotta yhteiskunnallisen ja 

alueellisen vaikuttavuuden kriteerit eivät puristu muutamaan, vain 

elinkeinoelämäyhteistyötä suosivaan indikaattoriin.  
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2. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö. 

Loppuraportissa esitetyt tulokset osoittavat, että yhteistyö yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen välillä vaatii kehittämistä, jotta monialaista osaamista voitaisiin 

hyödyntää tehokkaammin alueellisessa vaikuttavuudessa. Kehittämissuositus (3) 

yhteistyön tiivistämisestä on kannatettava, kunhan yhteistyö ei ponnista 

säästötavoitteista motivoiduista rakenteellisen kehittämisen tarpeista. Tämän vuoksi 

emme pidä viisaana ratkaisuna lainsäädännöllisiä keinoja (suositus 6).   

3. Yliopisto alueellisena vaikuttajana. 

Toiminnassamme tunnistettavinta on yhteiskunnallinen vaikuttavuus, jolle olemme 

asettaneet tavoitteet ja toimintatavat. Alueellinen vaikuttavuus on sen sijaan jäänyt 

vähemmälle huomiolle. Tämä saattaa juontua siitä, että yliopistojen, tiedekuntien ja 

laitosten strategiat suuntaavat kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen ja 

opetukseen. Aluekehittäminen ei tässä asetelmassa saa sijaa, ja etenkin 

maakuntayliopistot pyrkivät pyristelemään irti alueellisesta leimasta. Loppuraportti 

kannustaa ajattelemaan eri tavalla: kansainvälisyys luo vahvan pohjan alueelliselle 

yhteistyölle (mm. suositukset 3, 13). Olemme tätä näkemystä edistäneet koulujen 

kielenopetusta kehittävissä tutkimushankkeissa, joissa kansainväliset tutkijat ovat 

toimineet asiantuntijoina ja hankkeen jäseninä Jyväskylän yliopiston vaikutusalueella. 

Tätä toimintaa tulee edelleen kehittää ja etsiä mahdollisuuksia monipuoliseen 

yhteistyöhön alueen oppilaitosten, työ- ja elinkeinoelämän sekä kolmannen sektorin 

kanssa.  

4.  Työelämän näkökulma. 

Edustamme tutkimuslaitosta, jonka tavoitteena on tuottaa eettisesti kestävää ympäröivän 
yhteiskunnan tarpeista nousevaa tutkimusta. Tämän vuoksi työelämän tarpeet ovat 

keskeinen osa useita tutkimushankkeitamme ja yhteistyö erityisesti julkisyhteisöjen 

(mm. oppilaitokset, ministeriöt) ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on 

välttämätöntä. Kehittämissuosituksissa korostuu opiskelijoiden sitouttaminen 

yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa (suositus 9), mitä pidämme tärkeänä. Myös 

henkilökunta tarvitsee mahdollisuuksia harjaannuttaa omia työelämävalmiuksiaan 

yliopiston ulkopuolella – asiantuntemus ei kasva umpiossa. 
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5. Tutkimus, kehittäminen ja vaikuttavuus. 

 

Eräissä EU:n rahoitusmuodoissa on tehty selkeä mutta varsin keinotekoinen rajanveto 

tutkimuksen ja kehittämisen välille. Erityisen harmillista on ollut se, että käytännössä 

kaikissa innovatiivisissa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävissä 

kehittämishankkeissa tarvitaan välttämättä myös tutkimusta, joka on täytynyt rahoittaa 

muista lähteistä tai joka on täytynyt naamioida joksikin muuksi, rahoittajan kannalta 

hyväksyttäväksi toiminnaksi. Tätä taustaa vasten EU:n rakennerahastoja koskeva 

suositus 17 ja erityisesti kohta ”Tarvitaan pitkiä hankerahoituksia, joissa on selkeästi 

tilaa tutkimukselle” on erityisen tärkeä ja kannatettava, koska siinä pyritään poistamaan 

erilaisten toimintojen (tutkimus - kehittäminen - koulutus) välisiä keinotekoisia rajoja. 
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