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Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Korkeakouluhallinto

Korkeakouluja johdetaan  
muuttuvissa toimintaympäristöissä

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Suomalainen korkeakoululaitos on laaja. Nykyään noin puolet ikäluokasta 
suorittaa akateemisen loppututkinnon. Korkeakouluilla on kuitenkin myös 
muita kuin koulutusvastuita. Niiden on tuotettava puolueetonta tutkimus-
tietoa yhteiskunnan tarpeisiin, vaikka rahoitus on suurilta osin riippuvainen 
ulkopuolisista toimijoista kuten valtiosta ja markkinoista. Riippumattomuus 
edellyttää vapautta valita omat toimintatavat. 

Korkeakoulun johtaminen edellyttää sopeutumista muuttuviin toiminta-
ympäristöihin. Poliittiset linjaukset ja yhteiskunnalliset arvovalinnat vaikut-
tavat merkittävästi toimintaan, tavoitteisiin ja rahoitukseen. Autonomia on 
korkea kouluhallinnon tärkein toimintaedellytys.

Korkeakouluhallinto (Gaudeamus 2014) muodostaa kokonaiskuvan korkea-
koulujen toiminnasta ja hallinnosta muuttuvassa yhteiskunnassa. Teoksessa 
perehdytään korkeakoulujen perustehtäviin, arvoihin, ohjaukseen ja laadun-
hallintaan. Mukana ovat myös korkeakoulujen talous ja kansainvälistyminen. 
Teoksessa tutustutaan myös länsimaisen yliopiston historiaan ja pohditaan 
tulevaisuutta. 
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”Harvassa ovat (…) organisaatiot, jotka samanaikaisesti nauttivat erittäin 
korkeaa yhteiskunnallista arvostusta, omaavat yli tuhannen vuoden kehitys-
historian ja joiden odotetaan löytävän tulevaisuudessa yhä enemmän ja  
parempia vastauksia eilisen, nykypäivän ja huomisen kysymyksiin.”  
Elias Pekkola, Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki


