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Tuntematon korkeakoulutus 
Korkeakouluihin on viime vuosina kohdistettu odotuksia, jotka ohjaavat niiden toimintaa entistä 
enemmän erilaisen yhteiskunnallisen hyvän tehotuotantoon. Samalla korkeakouluissa on havahduttu 
kysymään, ymmärtävätkö näiden vaatimusten esittäjät korkeakoulujen toimintaa ja luonnetta. 
Strateginen tutkimusrahoitus ohjaa tutkimusta entistä enemmän rahoittajan haluamaan suuntaan. 
Toisaalta julkista keskustelua luonnehtii ilmiö, jossa poliitikkojen suulla ”asioiden kokeminen” on yhtä 
merkittävää kuin tutkimuksella perusteltu argumentti. 

Millaisena korkeakoulutus tunnetaan – tai tunnetaanko sitä? Mitä satavuotiaan Suomen 
korkeakoulupolitiikka tai poliittisen keskustelun piirteet kertovat korkeakoulutuksesta? Kuka 
korkeakoulutuksen parhaiten tuntee? Pitääkö korkeakoulutuksen perustella olemassaolonsa uudestaan? 
Mitä tämä tarkoittaa korkeakoulujen koulutuksen ja tutkimuksen, henkilöstön tai opiskelijoiden 
näkökulmasta? 

Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin paneudumme tämänkertaisessa korkeakoulututkimuksen 
symposiumissa, jonka teemana on Tuntematon korkeakoulutus. Teemaa käsitellään kahden 
symposiumpäivän aikana plenaaripuheenvuoroissa, kutsutussa paneelissa ja kolmessatoista sessiossa. 
Avainpuhujamme ovat akateemikko Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto) ja professori Jenny J. 
Lee (University of Arizona). 

Symposiumin järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Korkeakoulututkimuksen 
seura CHERIF. Symposiumia on tukenut Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV.  

Korkeakoulututkimuksen seuran puolesta toivotan kaikille antoisia päiviä! 

 

Taina Saarinen 
Puheenjohtaja, Korkeakoulututkimuksen seura ry CHERIF 
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Pääpuhujat 

 

Professori Jenny J. Lee 
To 31.8.2017 10:30-11:45 

Akateemikko Ilkka Niiniluoto 
Pe 1.9.2017, 9:00-10:15 



 
 

Pääpuhujien abstraktit 
Keynote abstracts 
Professori Jenny J. Lee:  Neo-Racism, Neo-Nationalism, and the Uncertain Future of Higher 
Education internationalization 

Torstai 31.8.2017 klo 10.30-11:45 RUU D 104 HELENA / Thursday August 31, 2017, at 10:30 – 
11:45 RUU D 104 HELENA 

I will discuss the uncertain future of higher education internationalization in the global political economy, 
particularly in relation to international student and scholar mobility.  Given ongoing travel and visa restrictions, 
rising neo-racism and neo-nationalism, and changing political climates throughout different parts of the world, 
mobility trends are changing.  Particularly for those most dependent on international students and scholars, 
financially and academically, universities are being challenged to adequately respond to such current global 
realities.  New models are needed and procedures must be reexamined as policies and practices based solely on 
national interests and competition for the world’s top talent run contrary to the true intentions of 
internationalization.  Re-engaged internationalization, based on efforts aimed towards a broadened global good, 
has the potential to transform universities as fuller participants of the global society. 

Akateemikko Ilkka Niiniluoto: Korkeakoulutuksen merkitys kansakunnan rakentamisessa 

Perjantai 1.9.2017 klo 9.00-10:15 RUU D 104 HELENA/ Friday September 1, 2017, at 9:00 – 
10:15 RUU D 104 HELENA 

Yliopistolla on ollut Suomessa poikkeuksellisen suuri merkitys sivistysvaltion rakentajana. 1640 perustettu Turun 
Akatemia siirrettiin 1828 Helsinkiin, jossa siitä tuli humboldtilaista ihannetta noudattava kansallisen heräämisen 
keskus. Humanistiprofessorit ja dosentit – Runeberg, Snellman, Topelius, Castrén ja Lönnrot – rakensivat Suomesta 
kansakunnan, jolla on oma historia, maantiede, kieli, runous ja kulttuuri. Vuoden 1906 tasa-arvoinen 
eduskuntauudistus ja vuoden 1919 tasavaltainen hallitusmuoto lujittivat Suomea demokraattisena oikeusvaltiona, 
jonka tärkeitä kivijalkoja ovat painovapauslaki (1919), oppivelvollisuuslaki (1921) ja uskonnonvapauslaki (1923). 
Humanistien ja oikeustieteilijöiden lisäksi tärkeä rooli itsenäisyyden eri vaiheissa on ollut lääketieteellä, teknisillä 
tieteillä ja kauppatieteillä, yhteiskuntatieteillä, kasvatustieteillä sekä tietojenkäsittelytieteillä. Sodan jälkeinen 
jälleenrakennuksen aika jatkui tiedepohjaisesti 1960-luvulla hyvinvointiyhteiskunnan projektilla ja 1990-luvulla 
siirtymisellä globaaliin informaatioyhteiskuntaan. 

Edellä kuvatun historiallisen kehityksen mukaisesti ihmistieteet jatkavat kansakunnan rakentamista monilla 
rintamilla: edistämällä sivistysyliopistossa vapaata tiedettä ja taidetta; tulkitsemalla menneisyyttä, ymmärtämällä 
nykyisyyttä ja pitämällä huolta huomisesta; kouluttamalla kriittisesti ajattelevia asiantuntijoita ja opettajia; 
vahvistamalla kansallisia tieteitä ja vieraiden kulttuurien tuntemusta; perustamalla koulukuntia, 
tutkimustraditioita, verkostoja ja instituutioita; osallistumalla poliittis-yhteiskunnalliseen toimintaan; 
harjoittamalla arvokeskustelua ja aikalaiskritiikkiä. 



 

 

 

 

 

 

Rinnakkaissessiot I 

To 31.08.2017 
12:45-14:45 

A. Korkeakoulujen opintopolut  
Puheenjohtaja: Jani Ursin 

RUU D 101 JUHO 

 



2

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat rajujen muutospaineiden kohteena. Keskeisenä tavoitteena on 
opintojen nopeuttaminen. Yhtäältä halutaan nopeuttaa uusien ylioppilaiden ja muiden ensikertalaisten 
koulutukseen pääsyä ja toisaalta halutaan lyhentää opintoaikoja. Todellisuutta ovat kuitenkin lukuisten 
työryhmien työstä ja erinäisistä uudistuksista huolimatta edelleen korkeakouluopintojen pitkittyminen ja 
eurooppalaisessa vertailussa liian iäkkäinä valmistuvat opiskelijat.

Jo 2000-luvun alussa alkaneen kehittämistyön tuloksena saatiin aluksi aikaan yliopistojen sähköinen 
yhteishakujärjestelmä, joka otettiin käyttöön syksyllä 2009. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sähköiset 
hakujärjestelmät puolestaan yhdistettiin vuonna 2015. Samalla opiskelijavalintojen sääntelyä on yhtenäistetty 
korkeakoulusektoreiden välillä. Viimeisimmässä uudistuksessa otettiin käyttöön ensikertalaiskiintiöt, 
joiden on toivottu helpottavan erityisesti uusien ylioppilaiden koulutukseen sijoittumista. Kokonaisuuden 
kannalta kiintiöillä ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu juuri mitään aikaan.

Ministeriö ajaa voimalla myös ns. todistusvalinnan käyttöönottoa (ks. Valmiina valintoihin, OKM 
2016:37). Yliopistojen uusiin tulossopimuksiin on jo tehty kirjaus, jonka mukaan ”korkeakoulut hyödyntävät 
toisen asteen tutkintoja opiskelijavalinnassa nykyistä enemmän ja luopuvat pitkäkestoisesta valmistautumista 
edellyttävistä pääsykokeista”. Lisäksi on sovittu, että kauppatieteen yhteisvalinnassa todistusvalinta otetaan 
käyttöön jo kuluvan kevään haussa. Todistusvalinnan mahdollisista vaikutuksista on kuitenkin enemmän 
uskomuksia kuin analysoitua tietoa.

Pohdin esityksessäni opiskelijavalintauudistuksen tavoitteita peilaten niitä korkeakoulutukseen 
hakeutumista ja pääsyä kuvaavien tutkimusten ja tilastojen antamaan kuvaan. Käytännössä keskityn 
yliopistosektorin tilanteeseen ja ongelmiin. Esitys perustuu meneillään olevaan Valtioneuvoston kanslian 
tutkimus- ja selvitystoiminnan hankkeeseen ”Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen”.

Korkeakoulujen opiskelijavalintapolitiikka – toiveiden ja 
todellisuuden välimaastossa.

Sakari Ahola
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Otamme esityksessämme tarkasteluun sellaiset perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat tulleet 
korkeakouluopintoihin ”epätyypillistä reittiä” eli eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai ovat 
suorittaneet sen vasta aikuisena. Aiempien tutkimusten mukaan nämä opiskelijat poikkeavat opiskelijoiden 
pääjoukosta useimmiten iältään, mutta myös sosiaaliselta taustaltaan. Heidän opiskelukokemuksiaan ei 
Suomessa juuri ole tutkittu, mutta aiempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että epätyypillisen 
koulutustaustan omaavilla opiskelijoilla opinnoissa pärjääminen ja kokemukset kuulumisesta korkeakoulun 
opiskelijayhteisöön voivat olla haasteellisia. Kokemukseen vaikuttaa myös se, millaisessa instituutiossa 
opiskelu tapahtuu; ei-elitististen korkeakouluinstituutioiden on todettu olevan “sopivampia” ja tarjoavan 
“miellyttävämmän” opiskelukokemuksen epätyypillisen taustan omaaville opiskelijoille. 

Vertailemme artikkelissa ei-ylioppilastaustaisten opiskelijoiden opiskelukokemuksia korkeakoulutuksen 
eri koulutusaloilla ja sektoreilla. Empiirisenä aineistona käytämme tuoretta Eurostudent VI -aineistoa, jonka 
avulla vertailemme ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden taustoja ja opiskelukokemuksia toisiinsa. 
Tarkastelemme ensinnäkin, millainen sosiaalinen ja koulutuksellinen tausta on opiskelijoilla, jotka tulevat 
korkeakouluopiskelijoiksi poiketen nuoren vastavalmistuneen ylioppilaan normista. Toiseksi, tutkimme 
miten tyytyväisiä epätyypillisen koulutustaustan omaavat opiskelijat ovat omaan koulutusohjelmaansa ja 
millaisia opiskelukokemuksia heillä on. 

Esityksemme osallistuu keskusteluun siitä, miten tasa-arvoisena korkeakoulutus näyttäytyy 
epätyypillisistä koulutustaustoista tuleville opiskelijoille ja miten eri korkeakouluinstituutiot vastaanottavat 
erilaisista taustoista tulevat opiskelijat. Tämä on erityisen ajankohtainen kysymys nyt, kun korkeakoulujen 
opiskelijavalintojen uudistaminen on käynnissä, ja ylioppilastutkinnon asemaa valinnoissa ollaan 
voimistamassa.

Epätyypillistä reittiä korkeakoulutukseen - ei-
ylioppilastaustaisten korkeakouluopiskelijoiden 
opiskelukokemukset

Nina Haltia
Annukka Jauhiainen
Ulpukka Isopahkala-Bouret
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Suomalaisen koulutusjärjestelmän umpiperät purettiin 1990-luvulla kahdella reformilla: perustamalla 
ammattikorkeakoulut perinteisten yliopistojen rinnalle ja mahdollistamalla jatko-opintokelpoisuus 
myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. Reformien seurauksena ammatillisten opintojen 
houkuttavuus kasvoi Suomessa useimmista muista Euroopan maista poiketen 1990-luvulta alkaen. Myös 
ammatillisiin tutkintoihin lisätty työssäoppiminen ja näyttötutkinnot vahvistivat ammatillisen koulutuksen 
työelämäläheisyyttä ja pedagogista kiinnostavuutta 2000-luvulla. Peruskoulun jälkeen lukioihin ja 
ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden määrät lähenivät 2000-luvulla toisiaan.

 Vuoden 2008 jälkeisen taloudellisen laman ja taantuman myötä koulutuksen rahoitusta on Suomessa 
leikattu kaikilta koulutuksen sektoreilta. Ammatillinen koulutus päätettiin reformoida laaja-alaisesti ja 
monitasoisesti vuosina 2015-2018. Ammatillisen koulutuksen reformissa on jo uudistettu kansalliset 
tutkintojen perusteet osaamisperusteisiksi. Esitys nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta säätelevästä 
uudesta laista on annettu syksyllä 2016. Reformissa on myös tarkoitus muuttaa koulutuksen rahoitusta, 
ohjausta, toteuttamismuotoja ja järjestäjärakennetta. Kokonaisuudessaan reformin on tarkoitus astua 
voimaan vuoden 2018 alussa.

Tämän paperin tarkoituksena on syventää ymmärrystä siitä, miten ammatillisen koulutuksen reformit 
1990-luvulla ja 2010-luvulla ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat siirtymiin toisen asteen ammatillisesta 
koulutuksesta korkea-asteelle. Tutkimuksessa tarkastellaan määrällisiä aineistoja hyödyntäen siirtymiä 
ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle ja keskustellaan osaamisperusteiseen opetussuunnitelmaan 
siirtymisen vaikutuksista. Tavoitteena on myös hahmottaa vaihtoehtoisia kehityskulkuja viimeisimmän 
reformin vaikutuksista siirtymiin ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle. Tutkimuksen teemana on 
symposiumin teemaa mukaillen: jääkö korkeakoulutus tulevaisuudessa tuntemattomaksi yhä useammalle 
nuorelle.

Ammatillisen koulutuksen reformi ja siirtymät 
korkeakoulutukseen

Maarit Virolainen
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Yliopisto-opintojen pitkiin suoritusaikoihin ja tutkintojen valmistumattomuuteen on pyritty vaikuttamaan 
monin tavoin. Tuoreimmat tilastot kertovat kuitenkin ongelman pysyvyydestä: vain noin viidesosa 
aloittaneista valmistui tavoiteajassa. Seitsemässä vuodessa tai nopeammin valmistui vastaavasti noin puolet 
(48 - 51 %). Opintopolut eivät useinkaan etene koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti lineaarisesti 
kohti tutkintoa (Robinson 2004; 2009). Tässä esityksessä tarkastelemme, miten hitaan etenemisen ja 
valmistumattomuuden syyt liittyvät yksilöiden elämän muotoutumiseen ja henkilökohtaisiin valintoihin 
sekä yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kiinnostuksen kohteena on myös, millaisina opintojen pitkittymiseen 
liittyvät tekijät näyttäytyvät koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta. Suomessa vallitseva universaali 
siirtymäregiimi (Walther 2006; Walther ym. 2015) korostaa yksilöiden valinnanmahdollisuuksia sekä 
nuorten tukemista. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin pohjautuva siirtymäregiimi tuottaa monia 
opintojen etenemiseen liittyviä kysymyksiä, joihin koulutusinstituutiot eivät voi vaikuttaa.

Esitys perustuu kahteen tutkimukseen, joiden pohjalta on mahdollista luoda kokonaiskuvaa 
ongelmallisista opintopoluista. Hyödynnämme sekä kvantitatiivista Tilastokeskuksen rekisteriaineistoa 
(n=6364) että kvalitatiivista opiskelijahaastatteluaineistoa Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista. Tulosten 
mukaan tutkinnon valmistumattomuuteen johtavat syyt ovat monimuotoisia ja usein yksilölliseen 
elämäntilanteeseen ja valintoihin liittyviä. Tilastoaineiston valossa opintoalan vaihtaminen on yleistä, ja 
se johtaa usein myös opintojen pitkittymiseen. Korkeakoulutettujen kotien jälkikasvu vaihtaa useimmin 
koulutusta matalan statuksen alalta korkeamman statuksen alalle. Naiset suorittavat tutkinnon huomattavasti 
miehiä useammin, joiden opinnot taas pitkittyvät useammin. Haastatteluaineiston perusteella hahmottui 
puolestaan viisi erilaista opiskelijatyyppiä, jotka kuvaavat ongelmallisella opintopolulla olevien suhdetta 
opintoihinsa.

Miksi vain viidennes valmistuu tavoiteajassa ja keillä opinnot 
pitkittyvät? Yliopisto-opintojen etenemisen ongelmia 
hahmottamassa

Päivi Vuorinen-Lampila
Vesa Korhonen



 

 

 

 

 

Rinnakkaissessiot I 

To 31.08.2017 

12:45-14:45 

B. Tohtorikoulutus  
Puheenjohtaja: Maria Pietilä 

RUU E 207 TOIVO 
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This paper will present a nexus analysis of the doctoral path of natural scientists. In more detail, it 
examines the path of a group of doctoral students by focusing on the action that manifests as different 
types of physical and social activities circulating the action of doing a doctorate. As I will study the topic 
through the actions, practices, experiences, and the entire life history of the people involved, the chosen 
methodology is multidisciplinary: ethnographic methods will be combined with critical discourse analysis 
and sociolinguistics. This kind of methodological approach can be summed up as nexus analysis (Scollon & 
Scollon 2004). The data for the study was gathered by doing insider ethnography at CERN between August 
2015 and December 2016. It will be analysed by using discourse analytical tools. The data is currently being 
analysed and the results will be presented in the symposium. The study is part of a broader nexus analysis; a 
doctoral dissertation examining the doctoral trajectory through discourse as social action.

Keywords: doctoral studies, nexus analysis, social action

Scollon, R. & Scollon, S. W. (2004). Nexus Analysis: Discourse and the emerging internet. London, UK: 
Routledge.

“The best drunk decision of my life”: constructing the doctoral 
trajectory through discourse as social action

Melina Aarnikoivu
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Korkeakoulutukseen ja tieteeseen kohdistuvaa tutkimusta on Suomessa tehty vuosikymmenten aikana monilla 
tieteenaloilla. Erotettavissa ovat ainakin korkeakoulututkimuksen, tieteentutkimuksen, tieteensosiologian, 
tieteenfilosofian, tieteenhistorian ja tiedeviestinnän tutkimusperinteet, samoin ympäristötutkimuksen, 
informaatiotieteiden ja sukupuolentutkimuksen alueilla on tutkimusta, joka voidaan sisällyttää tämän 
tyyppisen tutkimuksen piiriin. Niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin nämä tutkimusaiheet paikannetaan 
usein tieteentutkimuksen (Science Studies) ja korkeakoulututkimuksen (Higher Education Studies) 
tutkimussuuntauksiin, joilla on tutkimuskohteidensa – tieteen ja korkeakoulutuksen – yhtäläisyyksistä 
huolimatta omat tutkimusperinteensä tyypillisine lähestymistapoineen, konferensseineen sekä tieteellisine 
lehtineen ja seuroineen.

Esityksemme kumpuaa tarpeesta tehdä yhteenvetoa korkeakoulutukseen ja tieteeseen kohdistuvan 
tutkimuksen historiasta ja nykytilanteesta Suomessa. Tavoitteenamme on luoda kokonaiskuva tieteen- ja 
korkeakoulututkimuksen painotuksista, tutkimuskohteista ja lähestymistavoista. 

Tarkastelemme aihetta suomalaisten väitöskirjojen valossa. Aineistomme koostuu yhteensä 770 
vuosien 1915–2016 aikana valmistuneesta korkeakoulutukseen tai tieteeseen kohdistuvasta suomalaisesta 
väitöskirjasta. Olemme keränneet aineiston Melinda-tietokannasta käyttämällä noin 60 erilaista hakutermiä 
alkaen aiheen kannalta perustavanlaatuisista asiasanoista, kuten ’tieteentutkimus’ ja ’korkeakoulutus’ 
(suomalaiset asiasanastot eivät tunnista sanaa korkeakoulututkimus!). 

Tutkimuskysymyksiämme ovat: Millaista korkeakoulutukseen ja tieteeseen kohdistuvaa tutkimusta 
Suomessa on tehty: millaisia teemoja tutkimus on käsitellyt, millaisia lähestymistapoja on käytetty ja mille 
tieteenaloille tutkimus on paikantunut? Analysoimme aineistoa määrällisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin 
menetelmin. Tutkimuksemme on alkuvaiheessa, joten käsittelemme esityksessämme alustavia tuloksia, 
minkä lisäksi pohdimme laajan aineiston rajaamiseen ja hakutermeihin liittyviä pulmia.

Tuttu ja tuntematon: korkeakoulutukseen ja tieteeseen 
kohdistuva tutkimus suomalaisten väitöskirjojen valossa

Reetta Muhonen
Pia Vuolanto
 Maiju Tanninen
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Tieteellinen tykki vai akateemisen arkipäiväisyyden toimija? – tohtoriopiskelijan tutkijaidentiteetti ja uusi 
yliopistopolitiikka

Suomalaista tohtorikoulutusta on uudistettu koulutuspolitiikan korostaessa tutkimuksen yhteiskunnallista 
merkitystä ja markkina-arvoa. Lisäksi tohtorikoulutus on määrällisesti laajentunut ja heterogenisoituneesta 
tohtoriopiskelijajoukosta yhä useampi on ulkomaalainen. Esitys pohjautuu pro graduuni, jossa tarkastellaan 
Turun yliopiston suomalaisten ja ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden käsityksiä tohtoroitumisesta ja omasta 
tutkijaidentiteetistään. Tutkimuksessa kysytään, millaisia tutkijaidentiteettejä tohtoriopiskelijat rakentavat 
nyky-yliopistossa, ja miten ne eroavat suomalaisten ja ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden välillä. 

Tutkijaidentiteetin kannalta tohtorikoulutus on keskeinen sosiaalistumisen areena uusintaen 
akateemisuutta ja legitimoiden akateemista asiantuntijuutta. Tohtoriopiskelijoiden saattaa olla vaikea 
hahmottaa itseään ja paikkaansa muutosten keskellä, mikä on nähty haasteena perinteisesti melko 
vakaaksi rakentuvalle akateemiselle identiteetille. (Henkel 2004.) Nyky-yliopistolta vaaditut tehokkuus, 
verkostoituminen ja tiedon käytännön soveltaminen ovat koville tieteille ominaisempia kuin yksilösuorituksia 
ja ymmärryksen lisäämistä korostaville pehmeille tieteille (Becher 1989). Ulkomaalaisille oman haasteensa 
tuo tohtoroituminen vieraassa maassa ja kulttuurissa. 

Aineisto koostuu humanistisen, kasvatustieteiden sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
tohtoriopiskelijoiden teemahaastatteluista (n=12, puolet suomalaisia, puolet ulkomaalaisia). 
Analysointi tehtiin sisällönanalyysillä teemoitellen ja tyypitellen. Aineistosta muodostettiin kolme 
tutkijaidentiteettityyppiä: Akateemisen uran sisäistäneet, Uravaihtoehtojen pohdiskelijat ja Itsensä sivistäjät. 
Ryhmät osoittavat tohtoroitumisen merkitsevän eri yksilöille eri asioita eivätkä tohtoriopiskelijat välttämättä 
edusta koulutuspolitiikan tuottamaa tohtoriopiskelijan ideaalia. Lisäksi tulokset kertovat ulkomaalaisten 
tohtoriopiskelijoiden tähtäävän suomalaisia päämäärätietoisemmin akateemiselle uralle ja kokevan 
ulkopuolisuuden tunnetta tutkimusyhteisön jäsenyyden suhteen.

Tieteellinen tykki vai akateemisen arkipäiväisyyden toimija? 
– tohtoriopiskelijan tutkijaidentiteetti ja uusi yliopistopolitiikka

Marja Peura
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Tohtorikoulutuksen laatu ja valmistuneiden tohtorien määrät ovat olleet vuosia korkeakoulupoliittisen 
keskustelun kohteena. Tohtorien määrän on arveltu kasvaneen hallitsemattomaksi muun muassa seuraavista 
syistä: 1) tohtorikoulutukseen pääsy tarjoaa (helpon) työllistymismahdollisuuden maisterin tutkinnon 
suorittamisen jälkeen, 2) tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatöiden merkitys ja osuus kaikessa yliopistollisessa 
tutkimustyössä on merkittävä ja 3) yliopistojen rahoitusmalli on suosinut tohtorintutkintojen määriä 
kokonaisrahoituksessa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tavoitteet tohtoritutkintojen määrille kasvoivat tutkijakoulujen 
perustamisesta lähtien, kunnes ne ovat tavoittaneet ”lakipisteensä” (1 600 tohtoritutkintoa / v) 2010-luvun 
alussa. Ministeriö onkin pyrkinyt omalta osaltaan suitsimaan tohtoritutkintojen tuottamista niin, että 
yliopistoja ei palkita sopimuksissa luvatuista tavoitteiden ylittävistä tutkintomääristä. Tutkintomäärät on 
jyvitetty tarkasti yliopistoittain ja tieteenalaryhmittäin, ja niiden saavuttamista myös seurataan tarkasti 
yliopistoissa lukuvuosien / budjettivuosien aikana.

Yliopistoihin on perustettu yliopistotason tohtorikoulut (2010/2011), joiden tehtävänä on 
vastata yliopistoissa järjestettävästä tohtorikoulutuksesta. Näin ollen yksittäisten alojen ”sooloilu” 
tohtorikoulutuksessa omien traditioidensa ja intressiensä mukaisesti ei ole enää käytännössä mahdollista. 
Nämä rajoitukset koskevat yhtä hyvin tohtorikoulutuksen  toteutustapoja, sisältöjä kuin tohtorintutkintojen 
tavoitemääriä.

Tohtorikoulutukseen pääsy ei ole itsestäänselvyys vaan sitä säädellään monin tavoin tohtorikouluissa. 
Hakijan odotetaan käyvän erilaisia keskusteluja ja neuvotteluja ennen opintojensa aloittamista. Hänen 
tulevan väitöstutkimuksensa odotetaan sijoittuvan yliopiston / tiedekuntien / tohtoriohjelmien painoalueille. 
Hakijan on laadittava tätä osoittava tutkimus- ja opintosuunnitelma, minkä ohella hänellä tulee olla 
väitöstutkimukseen sitoutuneet ohjaajat, mikä edelleen varmistetaan allekirjoituksin ohjausasiakirjassa. 
Lisäksi voidaan edellyttää rahoitussuunnitelman ja kansainvälistymissuunnitelman laatimista.  

Esityksessä tarkastellaan, miten ministeriön ja yliopistojen toiveet tohtorien tutkintojen määristä ja 
tohtorikoulutuksen korkeasta (yhdenmukaisesta) laadusta toteutuvat. Tarkastelun kohteena on, miten 
yhden yliopiston (JY) tutkijakoulu on konkreettisesti yhdenmukaistanut tohtorikoulutuksen organisaatioita 
ja rakenteita ja millä tavoin se tukee opiskelijoiden väitöskirjaopintoja ja heidän tulevaa sijoittumistaan 
erilaisiin tehtäviin tohtorin tutkinnon valmistumisen jälkeen. Tarkastelu perustuu tohtorintutkintoaan 
tekevien kokemuksiin ja arviointeihin tohtorikoulutuksestaan.

Tohtoritulvasta hallittuun tohtorituotantoon?

Terhi Skaniakos
Helena Aittola
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As was noted in the symposium’s invitation, in recent years, expectations have been placed on higher 
education institutions that have steered their activities increasingly towards a different kind of intensive 
production of social good, at the same time as higher education institutions have started asking whether 
those who require these things really understand the activities and nature of higher learning institutions. 
Universities of applied sciences have operated in Finland for over 20 years. It is without a doubt the right 
time to examine higher education and higher education institution research and the entities these form. 
We will seek answers to the what, how, where and who of research on education at Finnish universities of 
applied sciences and on which themes have been dealt with over the years.

  Research data concerning education at universities of applied sciences has not been broadly examined. 
Our objective is, therefore, to make research concerning education at universities of applied s ciences more 
visible and to form an overall picture. We also seek to gather information on researchers, who focus on this 
area and strive to draw initial conclusions about the focal points of research in this field and changes that 
have taken place in it as universities of applied sciences have developed. An area of interest at the session was 
the much talked about topic of impact.

  The session’s working language is English, which will allow for a valuable international addition: Ulrich 
Teichler, a German veteran of higher education research has promised to come to Jyväskylä to comment on 
the session’s presentations as well as to present his own views on the state of higher education research in 
Europe.

  What is the effectiveness of HE research (especially in UASs) at the policy level (Ministry of Education 
and Culture, Finnish Education Evaluation Centre) and the actor level (rectors, teacher education units and 
UAS teachers)?  How is research utilised and how do results affect decision-making and development of 
activities? We have searched for answers to these questions in different ways.

The session will contain the following presentations:
Pentti Rauhala & Mauri Kantola: How have UASs senior rectors made use of higher education research in their work?
Mari Räkköläinen: The perspective of the Finnish Education Evaluation Centre: how is research utilised in the development of 
Finnish UASs
Tapio Huttula: The perspective of UAS management: how is research utilised in the development of Finnish UASs?
Mervi Friman: The perspective of researchers: how is my research utilised in the development of Finnish UASs?
Ilkka Väänänen:  The effectiveness of the UAS Journal, the national ejournal for Finnish UASs
Matti Kajaste: Ministry of education and culture: The Use of Higher Education Research in Steering of Finnish Universities and 
Universities of Applied Sciences.

Impact of higher education research that focuses on universities
of applied sciences

Chair: Pentti Rauhala
Discussant: Ulrich Teichler
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Our goal for this panel is to bring together members from the policy, university management, and higher 
education researchers to discuss where there is overlap and divergence in perspectives in Finnish higher 
education as well as areas for potential collaboration. The panel will tackle several key topics that tend to 
obscure the fact that policy-makers, researchers and society’s stakeholders are often focused on identical 
topics, but continuously miss key opportunities to enter into dialog and collaboration. All of these actors 
can be highly interdependent especially in societal contexts such as higher education, where research topics 
are drawn from societal phenomena. Better understanding of the policy process, the spectrum of available 
research capacity, and stakeholder needs add up to more opportunities for novel outcomes. It has been 
designed as an opportunity to both provide key insights and draw on audience perspectives and experiences.

Tentative composition of panel (invitations – accepted and pending at this time)
Finnish Ministry of Education and Culture
Finnish Ministry of the Economy and Employment
Finnish National Agency for Education
European Association for International Education
University of Helsinki – University Services
University of Jyväskylä – Division of Strategic Planning and Development (Host University)
Professor of Social and Public Policy

Interactive panel discussion: Unexploited potential in the
research/policy nexus

Chair: Taina Saarinen
Discussants: Charles Mathies, David Hoffman
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Tämä esitys käsittelee tutkimusrahoituksen hakemista suomalaisella yliopistokentällä ja keskittyy niihin 
rahoituksen hakemisen vaikeuksiin ja esteisiin, joita väitöksen jälkeisen vaiheen tutkijat kohtasivat 
Suomen Akatemian (SA) syyskuun 2016 rahoitushaussa. Tutkimuksessa on kerätty kyselyaineisto niiltä 
kyselyyn vastanneilta tutkijoilta (n=89), jotka olivat hakeneet tai aikoneet hakea tutkijatohtorin tai 
akatemiatutkijarahoitusta Suomen Akatemiasta syksyllä 2016 ja jotka oli mahdollista tavoittaa Helsingin 
yliopiston (HY) henkilökunnalle suunnattujen sähköpostilistojen välityksellä. Analysoimme, millaisia 
resursseja onnistuneeseen rahoitushakemuksen jättämiseen tarvitaan ja tarkastelemme kysymystä 
muodollisten (institutionaalisten) ja epämuodollisten (henkilökohtaisten) sosiaalisten verkostojen avulla. 
Esityksessä tarkastelemme sitä, kuinka paljon, millaista ja keneltä haettua tukea rahoitushakuun osallistuneet 
tutkijat ovat tarvinneet, ketkä sitä ovat saaneet ja mistä. Kysymyksenasettelu tässä tutkimuksessa perustuu 
hakeutumismahdollisuuksien eriarvoisuuden tarkastelulle: millaisille hakijoille tämän arvostetun 
tutkimusrahoituksen hakeminen ja akateemisen työskentelyn jatkaminen tässä muodossaan muodostuu 
vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Keskiössä on se, keiden on kilpailukykyisellä tavalla ylipäänsä mahdollista 
hakea rahoitusta hakuprosessin nykyisen vaatimukset huomioiden. Aineiston perusteella ainakin 
hakuun uutena elementtinä sisällytetty liikkuvuusvaatimus rajasi hakijakuntaa ja liikkuvuusvaatimuksen 
täyttämisen mahdottomuus liittyi ensisijaisesti työn ulkopuolisiin asioihin, kuten perhesuhteisiin ja yleiseen 
elämäntilanteeseen, ja koski näin ollen ensisijaisesti perheellisiä ja eronneita tutkijoita. 

Sosiaaliset verkostot ja tarpeelliset resurssit tutkijatohtoreiden 
ja akatemiatutkijoiden kilpailussa tutkimusrahoituksesta: 
tutkimus Suomen Akatemian rahoitushausta

Sonja Kosunen
Mikael Kivelä
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Esitelmä perustuu post doc -tutkimushankkeeseeni, jonka tavoitteena on analysoida tietotyöyhteisön 
pohjavirtauksia, eli työyhteisössä piiloon jäävää dynamiikkaa. Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu 
vuosina 2013 ja 2014 suurehkosta yliopiston yksiköstä kerättyyn etnografiseen aineistoon, joka koostuu 
havainnoinnista ja eri mittaisista yksilö- ja ryhmähaastatteluista. Analyysi keskittyy yliopistotyöntekijöiden 
henkilökohtaisten kokemusten sekä yliopisto-organisaation tavoitteiden ja rakenteiden välisten jännitteiden 
tarkasteluun. Vaikka tietotyön organisointia koskevaa keskustelua on käyty viime vuosina kasvavissa 
määrin, ovat tutkimushankkeen esiin nostamat näkökulmat kuitenkin jääneet vähälle huomiolle. Etenkin 
työntekijöiden kokemusten peilaaminen laajempiin organisatorisiin käytänteisiin ja yhteiskunnallisiin 
muutoksiin on ollut vähäistä. Tietotyön organisoinnissa tapahtuneet muutokset, etenkin keskustelu 
työn yksilöllistymisestä ja tunteellistumisesta, sekä näitä tendenssejä tukevat mekanismit muodostavat 
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Näitä näkökulmia yhdistää ajatus työn muuttumisesta yhä 
enemmän yksilöä vastuullistavaksi sekä yksilöllisiä tunteita hyödyntäväksi. Analyysi koostuu kolmesta 
osatutkimuksesta ja rakentuu seuraavien kysymysten ympärille: 1) Kuinka organisaatiossa esiintyvät 
ristiriidat sisäistyvät työntekijöiden yksilöllisiksi ongelmiksi? 2) Millä tavoin piiloon jäävät tietotyötä 
ohjaavat mekanismit muodostuvat koko työyhteisön tarkoituksenmukaisen organisoitumisen esteiksi? 3) 
Mistä syistä työntekijät kokevat voimattomuutta puuttua epäkohtiin? Työelämän organisoinnin muutoksilla, 
joita usein perustellaan taloudellisilla lähtökohdilla ja välttämättömyydellä, vaikutetaan vahvasti ihmisten 
jokapäiväiseen elämään, valinnan mahdollisuuksiin sekä kokemuksiin työelämästä. Tutkimushankkeen 
tavoitteena on ollut luoda kieltä, jonka avulla näitä yleensä vaiettuja asioita voidaan tarkastella ja ymmärtää 
niiden vaikutusta työyhteisöissä.

 Työyhteisön pohjavirtaukset - tietotyön organisoinnin 
kipukohtia yliopistossa

Tiina Nikkola



18

Monet eurooppalaiset yliopistot ovat viime vuosina kehittäneet uudenlaisia uramalleja mm. houkutellakseen 
kansainvälistä tutkijakuntaa. OECD-maat ovat myös yhdenmukaisesti pyrkineet tukemaan ns. 
huippuyliopistojen syntyä keskittämällä resurssejaan. Globaalien trendien vaikutukset tutkimuksen 
sisältöihin, tutkimustyöhön sekä akateemisiin uriin eivät kuitenkaan ole yhdenmukaisia, vaan ne 
muokkaantuvat kansallisten tiede- ja koulutuspolitiikkojen, yliopistojen sisäisten johtamisjärjestelmien, 
tieteenalakulttuurien ja akateemisen henkilöstön aktiivisen toiminnan seurauksena.

Esitykseni tuo yhteen väitöstutkimukseni keskeisiä tuloksia. Väitöskirjani aiheena on johtamisen, 
tutkimustyön ja akateemisten urajärjestelmien moninaiset yhteen liitännät 2010-luvun suomalaisissa 
yliopistoissa. Empiiriset tutkimukseni koskevat etenkin suomalaisten yliopistojen ns. tutkimuksen 
profilointia sekä uusia tenure track -urajärjestelmiä. Tutkin aiheita sekä yliopistojen johdon että tutkijoiden 
näkökulmasta. Tutkimuksen aineiston muodostavat teemahaastattelut ja dokumentit.

Tenure track -uramallit ja tutkimuksen profilointi suomalaisten 
yliopistojen johtamisvälineinä

Maria Pietilä
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Pierre Bourdieu käyttää usein ilmaisua ”tunnustamaton ja tuttu” (unrecognized and recognized). Hän viittaa 
tällöin johonkin, joka tunnetaan, mutta joka jostain syystä ohitetaan ja josta vaietaan. Tänä jokin ei siis 
kelpaa symboliseksi pääomaksi. Se voi silti antaa voimaa ja suuntaa joillekin, ei-dominoiville ihmisryhmille, 
vaikka Bourdieu ei itse ollutkaan tästä mahdollisuudesta kiinnostunut. Tämän alustuksen lähtökohta on 
se, että akateemisen käytännön moraalin voi ymmärtää tällä tavoin: se vaikuttaa tutkija-opettajien arjessa, 
vaikka akateemisen työn hallinnoijat jättävät sen sujuvasti huomiotta. Alustuksessa kuvataan sitä, millainen 
tämä moraali on nuorten tutkijoiden keskuudessa Aalto-yliopiston tietyissä osissa. Tutkimuksen aineiston 
muodostavat 62 julkaistua esseetä, jotka on kirjoitettu 2009-2016 tohtoriopintojen kurssilla Ammattitaidon 
kehittäminen yliopistotyössä. Moraali ymmärretään tässä yhteydessä niinä työn hyvinä (asioina), 
jotka esseiden kirjoittajille itselleen ovat tärkeitä. Näin identifioidut hyvät eivät ole yllättäviä ainakaan 
korkeakoulututkijoille. Niiden nimeäminen ja esiin nostaminen auttaa juuri siksi keskustelemaan siitä, miksi 
akateemisen käytännön tuttu moraali ohitetaan akateemisen työn johtokeskeisessä hallintalogiikassa. Mikä 
tekee tästä moraalista salonkikelvottoman ja miksi sen mukaista toimintaa yritetään jopa aktiivisesti estää? 
Voidaan myös keskustella siitä, millainen yliopisto antaisi nuorille tutkijoille mahdollisuuden aikaansaada 
ja kokea näitä hyviä asioita. 

Tuttu tunnustamaton: akateemisen käytännön moraali

Keijo Räsänen
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Yliopistoista poistuneet tutkijat ja opettajat ovat keskeinen ryhmä, jos haluamme tietää ja ymmärtää 
paremmin, millä tavalla ylipistot ovat verkostoituneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouselämään. Tämä 
ryhmä on kuitenkin jäänyt tutkimuksessa vähälle huomiolle siitä huolimatta, että yliopistot ovat keskeisiä 
toimijoita tietoon perustuvassa taloudessa.  Yliopistoista lähtöisin olevan yritystoiminnan tukeminen ja 
kannustaminen on yksi keskeisiä yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kysymyksiä. Tiedämme 
kuitenkin varsin vähän yrittäjiksi tai muualle työelämään siirtyneistä tohtoreista, heidän taustoistaan, 
motiiveistaan ja haasteistaan. Yksi tärkeä avoin kysymys koskee tohtoreiden urapolkujen sukupuolittuneita 
rakenteita ja sitä millaisia mahdollisuuksia uudenlaiset innovaatioverkostot avaavat naistohtoreille. Tässä 
vuorovaikutteisessa teemaryhmässä luodataan tohtoreiden panosta yhteiskunnalle yliopistojen ulkopuolella, 
sekä pohditaan kriittisesti sitä, mitä tohtoreiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus tohtorikoulutukselta 
edellyttää. Lisäksi keskustellaan tohtoreiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvän tutkimuksen 
menetelmistä, mahdollisuuksista ja haasteista.

Teemaryhmä toteutetaan vuorovaikutteisena paneelina. Paneelin puheenvuorot liittyvät kolmeen käynnissä 
olevaan laajaan tutkimukseen:  
Suomen Akatemian rahoittamiin Exiting Academics in Networked Knowledge Societies (EANKS)  ja 
Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina (ACE) -hankkeisin sekä Nordforskin rahoittamaan 
huippuyksikköohjelmaan  Beyond the Gender Paradox – Women’s Careers in Technology-Driven Research 
and Innovation In and Outside of Academe (NORDWIT).
Panelisteina professori Päivi Eriksson (ISY), yliopistotutkija Oili-Helena Ylijoki (TaY) sekä professori Jussi 
Välimaa (JY).

Suomalaisten tohtoreiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus –
tutkimuksen haasteet ja mahdollisuudet

Puheenjohtaja: Terhi Nokkala
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Higher arts education has a long tradition in Finland. The University of the Arts and Aalto University 
School of Arts, Design and Architecture are founded on previous institutions dating back to the mid-
1800s. University, as noted by Rinne, Jauhiainen and Plamper (2015) similar to church is one of the oldest 
institutions passing and preserving cultural heritage. In addition, universities are active societal contributors 
and influential communal contingences also in our contemporary society. Recently, however, increasing 
number of these traditional and historical functions of universities have become hijacked by neoliberal 
practices and values (e.g. Biesta, 2011, Cannella & Lincoln, 2015, Davies & Hansel, 2010, Koro-Ljungberg 
& Löytönen, 2016, Peters, 2010). In this proposed thematic group, we will look into higher arts education 
within the current market-driven beliefs and capitalistic values which have affected many universities, also 
art universities, to refine their courses or even decrease programs. This thematic group focuses on teachers’ 
and students’ experiences of teaching and learning diverse art forms, and how teachers make sense of the 
politics, tactics and morals (Räsänen, 2009) in their pedagogical work. The thematic group will utilize artistic 
modes of presentation thus highlighting the multimodal modes of knowing in tackling the unknown higher 
arts education.

The unknown higher arts education

Puheenjohtaja: Teija Löytönen
Marja Numinen
Pauliina Pasanen
Taneli Tuovinen
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Suomalainen korkeakoululaitos rakentuu duaalimallin mukaisesti yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 
Duaalimalli on juurtunut voimakkaasti korkeakoulupoliittiseen puheeseen. Viime vuosina keskiöön on 
noussut toisaalta korkeakoulujen profilaation ja toisaalta yhteistyön lisääminen. Lainsäädäntöön korkea-
koulujärjestelmän duaalirakennetta koskevaa sääntelyä sisältyy varsin niukasti. Ammattikorkeakoululaissa 
(932/2014) korkeakoulujärjestelmästä säädetään yhdessä säännöksessä (2 §), jossa todetaan ainoastaan, että 
”ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat 
yhdessä korkeakoululaitoksen”.  Yliopistolaissa (558/2009) ei ole lainkaan viittauksia korkeakoulujärjestelmän 
rakenteeseen. Tässä alustuksessa tarkastellaan oikeudellisesta näkökulmasta duaalimallin rakentumista. 
Millaisia oikeudellisia perusteita on puhua duaalimallista ja millaisen rakenteen lainsäädäntö luo 
duaalimallille?  

Tuntematon duaali – korkeakoulujärjestelmän rakenteen 
oikeudellinen kehikko

Jonna Kosonen
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Kolmeen kaupunkiin keskittynyt suomalainen yliopistolaitos levittäytyi 1950-luvun lopulta alkaneen kahden 
vuosikymmenen aikana seitsemälle uudelle paikkakunnalle. Yliopistoverkko laajeni alueellisesti lähes koko 
maata kattavaksi, mikä oli kansainvälisesti melko harvinaista. Ilmiö selittyy suomalaisen koulutuspolitiikan 
peruslinjauksilla eli yhtäältä sillä, että yliopistokoulutuksen laajentuminen kytkettiin osaksi hyvinvointivaltion 
rakentamista ja aluepolitiikkaa. Toisaalta korkeimman opetuksen kasvu kanavoitui Suomessa yliopistoihin, 
ja monissa maissa yleistyneet ammattikorkeakoulut perustettiin meillä vasta 1990-luvulla.

Yliopistolaitoksen laajentumisen myötä syntyneitä uusia opinahjoja kutsuttiin usein julkisessa keskustelussa 
aluekorkeakouluiksi. Useat niistä olivatkin viralliselta nimeltään aluksi korkeakouluja ja saivat yliopiston 
statuksen vasta myöhemmin. Lisäksi uusien korkeakoulujen perustamisella tavoiteltiin painokkaasti 
alueellisia vaikutuksia, esimerkiksi taloudellisen toimeliaisuuden edistämistä ja opiskelumahdollisuuksien 
tarjoamista lähialueen nuorisolle. 

Aluekorkeakoulu –termi kuitenkin pysyi käytössä korkeakoulujen laajentuessa, monipuolistuessa 
ja kasvaessa yliopistoiksi. Tässä esityksessä termiä punnitaan yliopistojen opiskelijakunnan alueellisen 
taustan näkökulmasta. Ovatko niin sanotut aluekorkeakoulut rekrytoineet pääosan opiskelijoistaan 
lähialueelta? Vai sopisiko aluekorkeakoulu –termi paremmin kuvaamaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
erikoiskorkeakouluja? Niiden opiskelijakunta näet vaikuttaa olevan alueellisesti – ja sosiaalisesti – 
kapeampipohjaista kuin yliopistolaitoksessa yleensä. Tarkastelu ulottuu toisen maailmansodan jälkeisestä 
ajasta 2010-luvulle.

Esityksen aineistona ovat viralliset tilastot, Tilastokeskuksen erikseen tuottamat uusien opiskelijoiden 
taustaa koskevat aineistot sekä julkaistut selvitykset. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmien 
ristiintaulukoimalla ja suhteellisia osuuksia laskemalla. Tuloksia tulkitaan olemassa olevan tutkimuksen 
varassa yliopistolaitoksen ja maamme aluerakenteen muutoksia vasten

Aluekorkeakoulut – näkökulma tutun termin vähemmän 
tunnettuun sisältöön

Arto Nevala
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Keskustelua tehokkuudesta ja tuottavuudesta on käyty Suomessa kiivaasti koko 2010-luku, eivätkä 
yliopistotkaan ole jääneet sen ulkopuolelle. Julkisuudessa on usein esitetty poliittinen vaatimus yliopistojen 
vahvemmasta profiloitumisesta ja keskittymisestä suurempiin, oletetusti tehokkaampina pidettyihin, 
osaamiskeskittymiin.  Voidaanko saatavilla olevan datan perusteella kuitenkaan väittää, että suuremmat 
tieteenalayksiköt olisivat pienempiä tehokkaampia? 

Tarkastelemme tutkimuksessamme tilastollisin menetelmin yliopiston yksikkökoon (henkilötyövuosien 
perusteella) ja tehokkuuden (julkaisut per tutkija) välistä yhteyttä yliopistoittain ja tieteenaloittain. Luvut 
perustuvat Vipunen-tietokannassa saatavilla oleviin Opetushallituksen ja OKM:n keräämiin tietoihin. 
Kysymme, miten yksiköiden tuottavuuden ja resurssien välinen suhde vaihtelee tieteenalan ja yksikön 
perusteella. Poikkileikkausaineistomme antaa mahdollisuuden keskustella, korreloiko tiedelaitosten koon 
kasvu tuottavuuden kasvun kanssa?

Enemmän on enemmän. Yliopistojen koon ja tuottavuuden 
suhde tilastojen valossa.

Juuso Välimaa
Esa Kannisto
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Recent advances in theory contrast the role of hierarchy, academic and administrative power versus 
network logic and scientific power within 21st century higher education institutions (Bourdieu 1988, 2004; 
Hoffman & Valimaa et al. 2016). This contrast spotlights the fundamental tension between the reproduction 
of power relations and societal stratification, the potential of societal transformation and the role higher 
education plays in both (Robertson 2015). Contemporary challenges linked to migration, mobilities and 
internationalization (Aarnikoivu et al. 2016) bring critical, seldom-asked questions into the spotlight 
concerning under-theorized representations of ‘equality’, ‘motivation’, ‘choice’ and ‘agency’ critiqued by 
Archer (1995) and Bourdieu (1988, 2004). In our thematic group, the authors conceptually problematize 
time, space and affect (Hoffman, Rios-Aguilar & Scott Metcalfe 2015) highlighting where these notions may 
– or may not – exist in increasingly circumscribed settings in which academic freedom is afforded to fewer 
and fewer scholars, in favor of instrumental compliance. Using a common theoretical framework, our group 
problematizes the key tensions (above), drawing on our diverse backgrounds, disciplinary perspectives, and 
modes of inquiry, suggesting a great deal can be known about higher education. Our work, as a whole, casts 
considerable doubt on the pretense that much of anything in higher education is ‘unknown’.

Confusing ‘Unknown’ with ‘Misunderstood’

Chair: David Hoffman
Melina Aarnikoivu
Driss Habti
Katinka Käyhkö
Anatoly Stikhin
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What is the future of online degrees in higher education in Finland? Entire degrees are being developed
online, posing challenges and creating possibilities for access to education, export of education, glocalisation
(Brooks 2010), and teacher training, to name a few. Similarly, research on pedagogical approaches (e.g.
Koehler & Mishra 2009), technical solutions, staff support and impact on local and global societies (e.g.
Angeli, Valanides, and Christodoulou 2016) needs to be considered on a macro and micro level. More
research is needed on various aspects of online degree development, including curriculum design, cultural
aspects (e.g. Edmundson 2013), staff training and student support services.

The presentation will begin with an introduction to theoretical frameworks, after which online degrees
in the context of higher education in Finland are described. This is followed by aspects of online degree
development with consideration to elements of innovation pedagogy, including an empirical study of
three online degrees at TUAS. Finally, the results of the study are discussed and an approach for online
degree development in terms of strategic development of pedagogy, technology, curricula and professional
continuing education is proposed.

The unknown future of online degree development in
higher education

Marjo Joshi
Minna Scheinin
Milla Järvipetäjä
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Ammatillisen koulutuksen kenttä elää vahvaa murroksen kautta. Opetuksen ja oppimisen muutosten 
rinnalla tapahtuu myös isoja rakenteellisia muutoksia. Näistä yhtenä esimerkkinä on Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdistyminen vuoden 2017 alussa Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk). Keskeisimpiä fuusioitumiseen liittyviä prosesseja oli 
opetussuunnitelmien yhdenmukaistaminen aiempaa työelämälähtöisemmiksi ja osaamisperustaisiksi. 
Esityksessä tarkastellaan mitä suuret rakenteelliset muutokset tarkoittavat opetussuunnitelmien, ja sitä 
kautta myös opetuksen näkökulmasta. 

Kehittämistyön ensimmäisessä aallossa (OPSU2015) laadittiin mm. yhteiset opetussuunnitelmaperusteet. 
Perusteissa linjattiin opetussuunnitelmien osaamisperustaisuus sekä rakenteellinen yhtenäisyys. Toisessa 
aallossa (OPSU2017), perusteita tarkennettiin, rakenteita kehitettiin eteenpäin ja keskityttiin erityisesti 
työelämän osaamistarpeita vastaavien opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä fuusion tarjoaminen 
synergiaetujen hyödyntämiseen. Prosessia tuettiin opettajien osaamista kehittämällä sekä hyödyntämällä 
sähköistä alustaa tiedon jakamisessa. Opetussuunnitelmien uudistamisen rinnalla toteutettiin 
osaamisperustaiseen opetukseen painottuva vuoden mittainen koulutusprosessi, jossa kehitettiin mm. 
kolmea oppimisväylää. 

Esityksessä kuvataan kahden fuusioituvan ammattikorkeakoulun yhteisen uuden opetussuunnitelmatyön 
prosessia, siihen liittyviä haasteita sekä monialaisuuden mukanaan tuoman potentiaalin hyödyntämistä. 
Prosessin tavoitteena oli opetussuunnitelma, joka avaa opiskelijoille aiempaa paremmin ammatillisen 
profiloitumisen mahdollisuuksia sekä tiiviimpää työelämäyhteistyötä. Opetussuunnitelmatyön tuloksena 
ovat rakenteellisesti selkeät ja yhdenmukaiset opetussuunnitelmat, jotka mahdollistavat aiempaa paremmin 
opiskelijoiden ammatillisen profiloitumisen sekä joustavat opiskelutavat. Haasteena fuusioituvien 
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä on uuden yhteisen toimintakulttuurin löytäminen, 
osaamispotentiaalin hyödyntäminen sekä eri kaupungeissa toimiminen.

Opetussuunnitelmien uudistaminen ammattikorkeakoulujen 
fuusiossa – case Xamk

Eeva Kuoppala
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Kuten ammattikorkeakoulut, yliopistot eivät ole vielä selkeästi löytäneet omaa määritelmäänsä 
työelämäyhteydelle. Yhtäältä yliopistojen työelämäyhteyttä voidaan jäljittää yliopistojen kolmannen 
tehtävän kautta, jolloin yliopistojen työelämäyhteys konkretisoituu palvelemaan tutkimuksen tai taiteellisen 
toiminnan kautta työelämän tarpeita ja muuta yhteiskuntaa. Toisaalta yliopistojen työelämäyhteys voidaan 
ymmärtää kapeampana, jolloin se yhdistetään yliopistosta valmistuneiden työllistymiseen ja menetelmiin, 
joissa työelämäyhteyttä toteutetaan jo opintojen aikana esimerkiksi pohtimalla yliopisto-opintojen ja 
oppiaineen työelämäsuhdetta kriittisesti ja kehittävästi. 

Lähestymme yliopisto-opintojen työelämärelevanssia kahden tapauksen avulla. Tutkimuksemme 
aineistot muodostuvat Lapin yliopiston mediakasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille lukuvuoden 
2016–2017 aikana lähetetystä kyselystä (n=max 30) ja Pohjois-Suomen lukiolaisille tehdystä kyselystä 
(n=386). Molemmissa aineistoissa opiskelijat kirjoittivat tulevaisuuden suunnitelmien ohessa kuvauksia 
myös tulevaisuuden unelmatyöstään 

Yhteinen ja yhdistetty aineistomme muodostaa jatkumon, jossa lukiolaiset haaveillessaan yliopisto-
opinnoista ja mediakasvatuksen opiskelijat yliopisto-opiskelijoina asettavat akateemisille opinnoille 
odotuksia ja yhteyksiä työelämään. Analyysimme pääpaino on kirjallisissa avovastauksissa, jotka 
analysoidaan diskurssianalyysin ja/tai retorisin keinoin.

Tähän mennessä kerättyjen kokemusten, kehittämistehtävien ja havaintojen valossa pohdimme yliopisto-
opintojen työelämärelevanssia kysymällä, millaista työuraa mediakasvatuksen opiskelijat ja lukiolaiset 
odottavat akateemiselta tutkinnolta sekä, millaista tulevaisuuden työtä lukion oppilaat ja mediakasvatuksen 
opiskelijat vastauksissaan tekevät ja oikeuttavat. Tuloksia peilataan uuden työn, muuttuvan työn, pohjoisen 
alueen sekä suku- /ikäpolvi käsitteistöihin ja niistä käytäviin tieteellisiin keskusteluihin.

Kriittinen ja kehittävä työelämäsuhde yliopisto-opinnoissa 
– tapaukset mediakasvatuksen maisteriopinnot sekä Pohjois-
Suomen lukiolaiset

Mari Maasilta
Irmeli Kari-Björkbacka



 

 

 

 

 

 

Rinnakkaissessiot IV 

Pe 01.09.2017 
13:00-14:00 

B. Globaalit haasteet  

Puheenjohtaja: Taina Saarinen 
RUU E 214 ONNI 







 

 

 

 

 

 

Posterit 

To 31.8.2017  
14:45-15:15  
RUU AULA 



36 
 

Tuntematon koulutusjärjestelmä vai tunnistamaton 
opiskelija? Vastuukorkeakoulujen SIMHE-palvelu 
kontaktipintana. 
 
Marianne Autero 
Marita Häkkinen 
Liisa Timonen 
Susanna Sutinen 
Päivi Pakkanen 
Allan Perttunen 
 
Kohonneesta koulutustasosta ja siirtolaisväestön kasvusta huolimatta on siirtolaisen yhä vaikea löytää 
paikkaansa suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Tilanne vaatii tarkempaa huomiota. 
 
Vuonna 2016 Jyväskylän yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu pilotoivat maahanmuuton 
vastuukorkeakoulutoimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella.  Syntyi Supporting Immigrants 
in Higher Education in Finland (SIMHE) -palvelu eri maahanmuuttostatuksilla Suomeen saapuneille, 
korkeakoulukelpoisille ja jo korkeakoulutusta omaaville siirtolaisille. Palvelu tarjoaa ohjausta ja neuvontaa 
opiskelutarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoittamiseen sekä tukea hankitun osaamisen tunnistamiseen.  
 
Uusien potentiaalisten opiskelijoiden kysymykset auttoivat jo palvelun pilottivaiheessa tunnistamaan 
integraatiota estäviä ja kantaväestölle näkymättömiä suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään liittyviä 
haasteita ja rakenteita. Kyse ei ole vain kielitaidosta vaan myös koulutusjärjestelmien sekä opetus- ja 
opiskelumenetelmien eroista, ja siitä, kenet oma järjestelmämme lopulta tunnistaa ja hyväksyy opiskelijaksi. 
Myös koulutustarjonnassa, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä hallinnon käytännöissä on 
kehitettävää.  Näissä haasteissa riittää tutkittavaa aiempaa laajemmalle ja poikkitieteellisemmälle 
tutkijajoukolle. 
 
Vuonna 2017 vastuukorkeakoulutoiminta ja SIMHE-palvelu jatkuvat opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämän strategiarahoituksen turvin. Vastuuta kantavat nyt kolme ammattikorkeakoulua (Metropolia, 
Karelia ja Oulu) sekä kolme yliopistoa (Jyväskylä, Turku ja Helsinki). Posteri esittelee Suomessa asuville 
siirtolaisille suunnattua SIMHE -palvelua sekä korkeakouluissa maahan muuttaneiden 
opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Osa toiminnoista on kaikille 
vastuukorkeakouluille yhteisiä, osa erillisiä.  Tutkimuksellisia teemoja ovat opettajien ja toimijoiden 
moninaisuusosaaminen, haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien ohjauksen erityispiireet sekä 
kohtaamistilanteisiin kiinnittyvä merkityksenanto. 
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CORE-10 kyselylomakkeen yhteys 
korkeakouluopiskelijoiden somaattiseen ja psyykkiseen 
terveyteen  
 
Kirsi Honkalampi 
Niko Flink 
Sanna Sinikallio 
Chris Evans 
Kristina Kunttu  
 
Tutkimuksen selvitetään CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation) lyhytversion (CORE-10) 
käytettävyyttä ja yhteyttä korkeakouluopiskelijoiden somaattisen ja psyykkiseen terveyteen. CORE-mittari on 
itsearviointilomake, jolla kartoitetaan koettua vointia eri puolilta. CORE-mittari on käännetty useille eri kielille 
ja se on käytössä useissa eri maissa (https://www.coresystemtrust.org.uk). CORE-OM on validoitu myös 
Suomessa (https://www.coresystemtrust.org.uk/translations/finnish).  
Aineisto on kerätty vuonna 2016 kyselylomakkeella osana laajempaa korkeakouluopiskelijoiden 
terveystutkimusta (otos 10000 opiskelijaa, vastausprosentti 31%). CORE-kysymyksiin vastasi 2570 opiskelijaa 
eli 82.9% koko kyselyyn vastanneista. Vastanneista naisia oli 63.5%.  
CORE-10 keskiarvo oli koko aineistossa 8.4 (SD 6.6). CORE-OM keskiarvo oli naisilla (n=1633) korkeampi kuin 
miehillä (n=922) (8.6 vs. 7.8, p<0.05). Vastaajien ikä korreloi merkitsevästi CORE-10 pisteiden kanssa (r=0.07, 
p<0.01). CORE-10 pisteet olivat merkitsevästi korkeammat niillä vastaajilla, joilla oli lääkärin diagnosoima 
masennus (10.3%, 16.1 vs. 7.4, p<0.001) tai ahdistuneisuushäiriö (8.0%, 15.7 vs. 7.6, p<0.01). Somaattisista 
sairauksista yleisimmin esiintyvistä diagnooseista astma (7.1%, 10.2 vs. 8.1, p<0.01) ja atooppinen ihottuma 
(11.5%, 9.4 vs. 8.1, p<0.05) näkyivät merkitsevinä eroina CORE-10 pisteissä.  
 CORE-10 vastausten perusteella voidaan saada nopeasti ja helposti tietoa potilaan tilanteesta ja ongelmista. 
CORE-10 käytön etuna voidaan pitää sitä, että se mittaa psyykkisten oireiden lisäksi myös koettua hyvinvointia 
ja toimintakykyä, toisin kuin esimerkiksi BDI. Lisäksi sillä voi arvioida somaattisiin sairauksiin liittyviä ongelmia 
hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä. 
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Tuntematon OPINTO-OHJAUS korkeakouluissa 
 
Niina Tapanainen  
Jaakko Helander 
 
Opinto-ohjaajan koulutusta järjestetään Jyväskylän yliopistossa, Itä-Suomen yliopistolla sekä ruotsinkielisenä 
Åbo Akademilla. Lisäksi jokainen Suomen Ammatillinen opettajakorkeakoulu (HAMK, HAAGA-HELIA, JAMK, 
OAMK & TAMK) tarjoaa ammatillista opinto-ohjaajakoulutusta. (Opintopolku 2017.) Tänä vuonna 
Korkeakoulututkimuksen symposium järjestetään Jyväskylässä, joka paikkana on mitä loistavin kun jopa kaksi 
jyväskyläläistä korkeakoulua kouluttaa opinto-ohjaajia.  
 
Aiheena opinto-ohjaus korkeakouluissa on erityisen ajankohtainen mm. koska epävarmat työmarkkinat 
edellyttävät monipuolisia osaajia myös korkeakouluopiskelijoista. Opiskelijavaihdon ja kansainvälisten 
opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja varsinkin EU-maiden vapaan työvoiman liikkuvuus on laajentanut myös 
opiskelumahdollisuuksia. Verkko- ja monimuoto-opiskelu on lisääntynyt ja avoin korkeakouluopetus ja 
aikuiskoulutus ovat elinikäisen oppimisen hengessä laajentuneet, joten opiskelijat ovat taustaltaan 
heterogeenisempia. (Lairio & Puukari 2002, 161; Pilli-Sihvola 2002, 35 mukaillen.) 
 
Korkeakoulutuksen opetettavat sisällöt ja työelämän vaatimukset ovat jatkuvasti monipuolistuneet ja 
laajentuneet. Muuttuvaan korkeakouluun kuuluvat myös jatkuvasti kehittyvät ohjauspalvelut. (ks. Vehviläinen 
ym. 2011, 320.) Voidaan siis argumentoida, että opintojen ohjaus on tärkeämpää kuin koskaan ennen. 
 
Valtion rahoituksen kiristyessä korkeakoulujen tulee pohtia miten tehokkaasti päästä rahoitusmallien 
mukaisiin tuloksiin. Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa painottuu 
prosentuaalisesti eniten suoritetut tutkinnot ja opintopisteet (55 op./vuosi). Näissä tavoitteissa 
korkeakoulujen opintohallinnon työntekijät, kuten opinto-ohjaajat ja opintoneuvojat, ovat tärkeässä asemassa. 
 
Korkeakoulut opintojen etenemistä tehokkaasti tukien hyötyvät myös itse valtion rahoituksen muodossa. 
Sijoitus päteviin ja kelpoisiin opinto-ohjaajiin on siis korkeakouluille hyvä sijoitus. 
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Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
vuorovaikutus 
 
Juha Viitasaari 
Riitta Rissanen 
 
Koulutuspoliittiseen keskusteluun on noussut yhä painokkaammin korkeakoulujen toiminnan 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Korkeakouluissa tämä vaatii yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistamista, 
strategista johtamista ja tarkemmin korkeakoulujen kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin 
vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Tärkeää onkin kyetä osoittamaan toiminnan tuottama lisäarvo yhteiskunnassa 
ja globaalisti valitsemiensa profiilien mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen 
Yliopistot UNIFI ry toteuttivat vuonna 2016 YVVj-hankkeen, jossa pyrittiin tunnistamaan ja kuvaamaan 
korkeakoulujen vaikuttavuutta ja sitä tuottavia mekanismeja. Laajan ja osallistavan tiedonkeruun ja analyysin 
tuloksena syntyi selvitys, jolla pyritään tukemaan korkeakouluja edellä mainituissa tavoitteissa. 
vaikuttavuuden tuottamisen keskeisiksi teemoiksi todettiin selvityshankkeessa osaaminen, oppiminen ja 
vuorovaikutus. Samalla luotiin kuvia siitä, millaista vaikuttavuus on tulevaisuudessa yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa ja laajemmin yhteiskunnassa.  
 



Symposiumin osallistujat 

Participants 
Aarnikoivu, Melina 
Ahola, Sakari 
Aittola, Helena 
Aro, Susanna 
Eriksson, Päivi 
Flink, Niko 
Friman, Mervi 
Häkkinen, Mikko 
Haltia, Nina 
Heiskari, Tapio 
Helander, Jaakko 
Hoffman, David 
Huttula, Tapio 
Hyytiäinen, Johanna 
Jauhiainen, Annukka 
Joshi, Marjo 
Jurva, Niina 
Juusola, Henna 
Kajaste, Matti 
Kallunki, Jarmo 
Kannisto, Esa 
Kantola, Mauri 
Kärkkäinen, Katarzyna 
Käyhkö, Katinka 
Kivelä, Mikael 
Kohtamäki, Vuokko 
Kohvakka, Mikko 
Koskinen, Heli 
Kosonen, Jonna 
Kosunen, Sonja 
Kuoppala, Eeva 
Kuoppala, Kari 
Kyckling, Erja 
Lähdemaa, Jyri 
Lakka, Emilia 
Lee, Jenny 
Loima, Maria 
Löytönen, Teija 
Lumme, Riina 
Mathies, Charles 
Mielityinen, Ida 

Moisio, Johanna 
Muhonen, Reetta 
Nevala, Arto 
Nieminen, Marika 
Niiniluoto, Ilkka 
Nikkola, Tiina 
Nokkala, Terhi 
Nurminen, Marja 
Parkkari, Tuomas 
Pasanen, Pauliina 
Peura, Marja 
Pietilä, Maria 
Pintilä, Tytti 
Pitkänen, Riitta 
Puhakka, Antero 
Räkköläinen, Mari 
Räsänen, Keijo 
Rauhala, Pentti 
Rautopuro, Juhani 
Rissanen, Riitta 
Saarilammi, Marja-Liisa 
Saarinen, Taina 
Sarja, Anneli 
Seppälä, Hannele 
Siekkinen, Taru 
Siivonen, Päivi 
Skaniakos, Terhi 
Stikhin, Anatoly 
Tapanainen, Niina 
Teichler, Ulrich 
Tuovinen, Taneli 
Turunen, Ilkka 
Ursin, Jani 
Väänänen, Ilkka 
Vaarala, Heidi 
Välimaa, Jussi 
Virolainen, Maarit 
Vuolanto, Pia 
Vuorinen-Lampila, Päivi 
Ylijoki, Oili-Helena 

 


