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Plenaarit - Keynotes 
 
Rebecca Boden: The finance tail is wagging the university dog: Financialisation in UK higher 
education  
 
Ubiquitous attributes of neoliberalism and late capitalism include the opening up of the social 
economy, such as higher education, for profit-taking. In the UK, most universities remain not-
for-profit charitable bodies, but have fallen prey to private profit-taking through processes of 
financialisaton, under which finance and the financial sector actors become driving forces. 
Under financialization, assets with income potential are defined and then securitised to 
provide collateral for lending. The whole is risk-assessed to determine the value of the income 
streams. 
 
Successive UK governments have progressively withheld public funding whilst facilitating the 
operation of the private sector within universities through policy change and regulatory 
reform. University leaderships have embraced the new competitive culture of growth, and 
have treated student numbers as assets that will yield future income streams from their fees. 
Students-as-assets are securitised as collateral for private funding in the form of bank loans, 
bonds and leaseback arrangements. The capital raised is used to embark on dramatic building 
projects designed to entice the fee-paying students to enrol, and to engage in so-called 
collaborative partnerships with for-profit education providers. 
 
The financiers aim to achieve returns disproportionate to the economic value that they 
contribute to universities. They risk assess universities’ future income streams from students. 
Student demand, satisfaction and rankings all factor in these risk assessments. 
 
This need to score well in such risk assessments to gain access to finance has, I will argue, had 
at least three profoundly adverse effects, recently acutely exposed by the global coronavirus 
pandemic. First, students have been reconceptualised as consumers buying a pre-determined 
and heavily marketed ‘student experience’. Second, academic staff are increasingly tangential 
menial service providers, micro-managed and directed towards corporate objectives with 
regards to league tables, rankings as student-customer satisfaction. Third, universities are 
losing their public service ethos and orientation as they seek to meet the demands of private 
capital. This could have far-reaching catastrophic consequences for science and society. 
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Pedro Teixeira: Competition for funding or funding for competition? Reflecting about the 
dissemination of performance-based funding in European higher education and its 
institutional effect 
 
Higher education institutions have been facing tight competition for funding, alongside 
pressures to become more efficient in their use of public funds. One major development in 
public funding has been the introduction of performance-based funding, with funding 
becoming an instrument to promote institutional competition. Nonetheless, whereas in the 
past competition was mainly a consequence of scarcity of funding, nowadays funding became 
an instrument for fostering a multidimensional and multilevel competitive environment in 
public HE. 
 
In this session, we analyse the dissemination of performance-based funding in European HE 
and discuss its main institutional effects in teaching, research, and in the internal dynamics of 
institutions. We will start by discussing the rationales for the introduction of these financial 
incentives regarding the behaviour of HEIs and their organizational response to externally-led 
stimuli. Then, we present the dissemination of PBF across European higher education. In the 
main part of the presentation we reflect about the main institutional effects of the 
dissemination of PBF. We will look at potential impacts in education, in research, and in 
organizational behaviour at large.  
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Jelena Brankovic & Melina Aarnikoivu: What does it mean to be an early career higher 
education researcher? And why we should all care  
 
If you are reading these lines, there is a good chance you are thinking of yourself as a higher 
education researcher. You may have started your academic career as an undergraduate 
student in education, sociology, political science, chemistry even, or astrophysics. Maybe you 
were active in a student union, or a member of some other kind of student or youth initiative. 
You may have once landed a job in a government agency or worked for an international 
organization with an interest in higher education. Regardless of the path and the turns you 
took, chances are, your PhD dissertation was on higher education. Or is, in case you are not 
done with it yet. 
 
Higher education researchers, sometimes isolated, sometimes in groups, are usually found in 
education faculties, sociology departments, policy analysis institutes, own units specializing 
in higher education alone, or—as it is often the case—in more than one “place” 
simultaneously. We don’t even have to be part of universities—many of us find ourselves in 
ministries, foundations, civil society organizations, and consultancy firms offering services to 
universities, students, and policy makers. 
 
And yet, being a higher education researcher is not quite the same as belonging to a 
community of higher education researchers, for the simple reason that the latter presupposes 
the existence of a community of some sort. This community may belong to a single 
department or university, to a country, language, or region. We could—as we often do—think 
of it as an international community, thus spanning regions, languages, countries, universities, 
and departments. As an international community we become particularly visible in dedicated 
academic journals, societies, and conferences. Forever torn between disciplines, policy, and 
practice, we share the struggles and joys of many subject-driven areas of scholarly interest. 
 
If you are still busy with that PhD, you may be wondering how any of this is relevant for you, 
because you do not know what you will be doing once you have defended your dissertation. 
You may even see higher education research as a “phase” in your career, which you would 
eventually want to take elsewhere. If you are among those who see themselves as diehard 
higher education scholars, you are probably aware that landing a permanent academic job 
which would allow you to dedicate yourself fully to higher education research is, all things 
considered, rather difficult, although more so in some countries than in others. And given the 
current state of academic labour market, anywhere, you are probably considering 
alternatives to academic work altogether. 
 
These are some of the struggles many of our early-career, but also mid-career, colleagues 
face. One of the more essential purposes of the Early Career Higher Education Researchers, 
or ECHER, is to draw attention to these realities, as well as to be a space for a conversation 
about how to go about living them and addressing them. Because they are of such a 
fundamental, almost existential character, they have a profound effect on other struggles, 
but also on the joys of being a scholar of higher education. They affect our choices, our habits, 
and in particular our relationship with the work we do. It is, therefore, of critical importance 
to act on the understanding that a community of scholars such as ours—across career 
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stages—does not remain blind to the struggles of the most precarious among us, for that 
would make it blind before its own future and the future of its own field. 
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Sessio 1 maanantai 9.35-11.05 / Session 1 Monday 9:35-11.05 
 
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tulevaisuusvisiot ja affektiivinen retoriikka            
 
Tuomas Tervasmäki, Tampereen yliopisto  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi alkuvuodesta 2019 korkeakoulutusta ja tutkimusta 
koskevan ”Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle – Vision tiekartta” -dokumentin, jossa 
määritellään suuntaviivoja korkeakoulutukselle ja tutkimukselle aina 2030-luvulle saakka. 
Raporttia edelsi kahden vuoden valmisteluprosessi yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja 
sidosryhmien kanssa. Yhteistä näkemystä rakennettiin taustamuistioiden, 
verkkotyöskentelyn ja kokousten kautta. Vision tiekartassa maalaillaan ”uudenlaista roolia 
korkeakouluille”, joka perustuu etenkin lisääntyvään työelämäyhteistyöhön ja 
korkeakouluille asetettaviin uusiin tehtäviin, kuten joustavampaan koulutustarjontaan 
laajeneville opiskelijamäärille. 
 
Tässä esityksessä tarkastellaan visiotyön pohjalta muotoutunutta linjapaperia ja visiotyöhön 
kytkeytyviä tausta-aineistoja. Aineistojen retoriikkaa analysoidaan tunteiden merkitystä 
painottavien politiikan teorioiden (Ahmed 2004; Glynos & Howarth 2007; Stavrakakis 2008) 
kautta. Tässä viitekehyksessä ihmisen affektiivisen ulottuvuuden – tunteet, intohimot ja 
ruumiillisuus – aktivoiminen nähdään keskeisenä elementtinä poliittisessa retoriikassa ja 
poliittisen toiminnan onnistumisessa. Kiinnitän huomiota erityisesti siihen, millaista opetus- 
ja tutkimustoimintaa korostetaan ja miten aineistojen määrittelemiä utopioita tehdään 
tavoiteltaviksi. Lisäksi tarkastelen, mitä tavoiteltujen käytänteiden ulkopuolelle rajataan ja 
mitä linjaukset jättävät huomiotta. Tutkimuksen tavoitteena on jäsentää visiotyön ideologista 
perustaa ja pohtia näin painottuneen koulutuspolitiikan vaikutuksia korkeakoulutuksen 
käytänteisiin ja tiedepolitiikkaan. 
 
Tutkimuksessa analysoidaan, millaiseksi korkeakoulu- ja tiedepolitiikka muotoutuu, kun 
korkeakoulutuksen ja tieteen kehittämisessä siirrytään koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmasta (KESU 2011–2016) Juha Sipilän hallituksen strategisen johtamisen 
viitekehyksestä muotoiltuun visioon. Mielenkiintoiseksi seurattavaksi kysymykseksi jää, 
vaikuttaako hallituksen ja puoluepoliittisten valtasuhteiden muuttuminen tuleviin 
korkeakoulupoliittisiin linjauksiin vai jatkaako Sanna Marinin hallitus (2019–) Visiotyön 
tiekartan viitoittamalla tiellä kohti 2030-lukua. 
 
-- 
 
Affective Landscape of Academia – Emotions supporting Science in the Marketized University         
 
Johanna Hokka, Tampere University; TaSTI         
 
"The universities that are faced with the neoliberal regime, are said to be emotionally dense. 
Science policy trends promoting business-like competition, intensified accountability and 
managerialism along with the increasingly precarious conditions for employment, are given 
rise to a powerful affective economy where academic identities are based on the ability to 
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meet dominant key performance indicators. Furthermore, the emphasis on the economic role 
of universities challenges the former values and norms in academia bringing the short-term 
expectations to the fore. However, inside academia, there are conflicting notions on what 
would be the best for science in the situation where the universities are increasingly steered 
towards market orientation. 
 
This study analyses the changing academia from the affect theory angle, examining the 
affective landscape of the marketized academia. Drawing upon the discursive reading and 
using the Finnish scientific magazines as a data, this study analyses how affects are mobilized 
to support and protect science. Additionally, the interest is on how emotions are employed 
to construct different ingroups which each shares a certain understanding about the science’s 
best, and which draws boundaries against the threatening ‘others’ that are seen to violate 
science. 
 
The results of this study show that the emotions of enthusiasm, pride, disillusionment and 
anger are mobilized to support science from different bases. Enthusiasm is employed to 
impose the competitive university; pride to support the long-term traditions of science; 
disillusionment to defend the critical function of science and anger to protect the 
sustainability of science. This study suggests that affect theory provides new, valuable insights 
to understand the different value settings and the social order in the marketized university. 
Additionally, this study brings into relief how the different ingroups use emotions either to 
defend the long-term development of science or to follow and impose the short-term 
expectations set by the science policy.   
 
-- 
 
Väitöskirjaohjaajien ohjaajakoulutus tohtorikoulutuksen uudistumisen ja uudistamisen 
väylänä? 
 
Virve Kallioniemi-Chambers, Tampereen yliopisto 
Terhi Virkki-Hatakka, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
Igor Laine, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
 
Väitöskirjatutkimuksilla ja tohtoreilla työelämän toimijoina on merkittävää vaikutusta niin 
tieteenalojen kuin monimuotoiseen yhteiskunnalliseen kehittymiseen. Tohtoritutkinnon 
myöntäminen on Suomessa edelleen yliopistojen hallinnassa, mutta yliopistot tekevät  
tohtorikoulutuksessa enenevässä määrin yhteistyötä myös muunlaisten organisaatioiden 
kanssa.  Väitöskirjoilla on pääsääntöisesti vastuuohjaaja yliopistosta, mutta toinen ohjaaja voi 
työskennellä myös muunlaisessa organisaatiossa. 
 
Väitöskirjaohjaajiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, joissa perinteisemmän 
substanssikeskeisen ohjaustoiminnan ohella uudempina teemoina painottuvat muun muassa 
ohjaus aineiston hallintaan ja avoimen tieteen käytäntöihin, yleisten siirrettävien taitojen 
ohjaus, uraohjaus ja yhteistyö yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  Yliopistoissa niin 
Suomessa kuin Euroopassa muutoinkin järjestetään vaihtelevasti ohjaajakoulutusta 
väitöstutkimusten ohjaajille. Ohjaajakoulutus on sisällöllisesti yleensä suunniteltu yliopistossa 
työskentelevälle väitöstutkimuksen ohjaajalle. 
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Esityksessämme kysymme, millaisena ohjaustoiminnan uudistamisen ja uudistumisen väylänä 
yliopistoissa järjestettävä ohjaajakoulutus näyttäytyy. Yliopistojen väitöskirjaohjaajille 
kohdennettu ohjaajakoulutus on toisaalta paikka, jossa koulutukseen osallistuvien ohjauksen 
lähtökohdat ja ohjauksen sisällöt voivat muokkautua koulutuksen tavoitteiden suuntaisesti ja 
toisaalta se on paikka, jossa ohjaustoimintaa voidaan kollegiaalisesti kehittää. 
 
Aineistonamme on 1) kansallisessa tohtorikoulutusverkostossa kerätty informaatio olemassa 
olevasta ohjaajakoulutuksesta yliopistoissa Suomessa ja 2) kahdessa kansainvälisessä 
tohtorikoulutuksen kehittämishankkeessa (Horisontti 2020 'Enhancing skills intelligence and 
integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an 
open online platform' (DocEnhance), ERASMUS+ 'International Entrepreneurship Network for 
PhD and PhD Supervisor Training' (IETN)) vastaavanlaisesti kerätty informaatio yhteensä 
kymmenen eurooppalaisen yliopiston ohjaajakoulutuksesta. 
 
Tarkastelumme ensimmäisessä vaiheessa katsomme olemassa olevan ohjaajakoulutuksen 
pakollisuutta, rakennetta ja järjestäjätahoja. Toiseksi, jäsennämme koulutuksen sisältöjä 
koulutuksen kuvausten perusteella. Tulkinnoissamme ja johtopäätöksissämme pohdimme 
sitä, miten olemassa oleva ohjaajakoulutus on yhteydessä yliopistojen muunlaiseen 
kehittämistoimintaan ja tieteen tekemisen käytäntöihin. Tavoitteenamme on selkeyttää 
ohjaajakoulutuksen käytäntöjen mahdollisuuksia toimia ohjauskulttuurien muokkaajana ja 
tohtorikoulutuksen kehittäjänä. 
 
Esityksessä ja keskusteluissa käytetään sekä suomen että englannin kieltä. 
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Sessio 2 maanantai 9.35-11.05 / Session 2 Monday 9:35-11.05 
 
Tietoja, taitoja vai asenteita? - Yleiset valmiudet neljän koulutusalan opetussuunnitelmien 
osaamistavoitteissa       
 
Mira Huusko, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Riitta Pyykkö, Turun yliopisto 
 
Työelämätaitoihin ja niin sanottuihin yleisiin valmiuksiin alettiin korkeakoulujen 
opetussuunnitelmissa kiinnittää erityistä huomiota Bolognan prosessin myötä 2000-luvun 
alussa. Taustalla oli yhteiskunnan ja työelämän nopea muuttuminen ja korkeakoulutuksen 
näkeminen aiempaa vahvemmin osaavaa työvoimaa yhteiskunnalle tuottavana tahona. 
Opetussuunnitelmia muutettiin osaamisperustaisiksi, valmisteltiin kansallisia ja kansainvälisiä 
tutkintojen viitekehyksiä, määriteltiin kahdennenkymmenennen ensimmäisen vuosisadan 
taitoja ja testattiin korkeakoulututkintojen tuottaman osaamisen arviointia. Osaamisesta tuli 
myös kansallisen korkeakoulupolitiikan keskeinen teema. 
 
Esityksen tavoitteena on pohtia, miten osaamistavoitteiden yleiset valmiudet näkyvät 
ensimmäisen ja toisen syklin opetussuunnitelmissa sekä ovatko ne alakohtaisesti erilaisia 
esimerkiksi generalistialojen ja professioalojen välillä. Lisäksi pohdimme, ovatko yleiset 
valmiudet aidosti siirrettäviä valmiuksia, miten kuvauksissa näkyy tietojen, taitojen ja 
asenteiden keskinäinen painotus ja suhde alan substanssiosaamiseen. 
 
Esityksessä tarkastellaan neljän koulutusala-arviointien yhteydessä kerättyjä vahvistettuja 
tutkintokohtaisia osaamistavoitteita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Alat ovat 
humanistinen, kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka ja yhteiskuntatieteet. Tutkinto-ohjelmia 
oli yhteensä 671, joista yliopistoista 401 ja ammattikorkeakouluista 270. Eniten tutkinto-
ohjelmia oli tekniikan alalta. 
 
-- 
 
Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö – voidaanko nuorten koulutusvalintoihin 
vaikuttaa?       
 
Sakari Ahola, Turun yliopisto / RUSE 
 
 ”Ensin tehdään, sitten mietitään – lakien säätäminen Suomessa on sokeana toimimista”. Näin 
otsikoi Yle Uutiset 24.8.2015 juttunsa lainvalmistelun kehnosta tasosta. Lakeja sorvataan 
kiireellä, ja monasti vaikutusarvioinnit jäävät puutteellisiksi ja tutkimustiedon käytön sijaan 
edetään lähinnä mutu-tuntumalla (ks. esim. Hyytinen & Moisio 2017; Keinänen & Halonen 
2017). Tilanteen korjaamiseksi Juha Sipilän hallitus perusti valtioneuvoston kanslian 
yhteyteen riippumattoman lainsäädännön arviointineuvoston, joka aloitti toimintansa 
vuoden 2016 alussa. Sen tehtävänä on antaa itsenäisesti lausuntoja hallituksen esitysten 
vaikutusarvioinneista sekä tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun parantamiseksi (SA 
1735/2015). 
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Lähden esityksessäni siitä, että yhtenä pop-up politiikan muotona voidaan pitää 
lainsäädäntöön ujutettuja politiikkatavoitteita, joiden todellisista vaikutuksista ei ole 
minkäänlaista tietoa tai arviota. Yksi tällainen on opintojen nopeuttamispolitiikka, joka kattaa 
joukon yksityiskohtaisia, eri lakeihin otettuja toimia kuten vaikkapa korkeakoululakien säädös 
ensikertalaiskiintiöistä (Ahola 2020). Tässä esityksessä tarkastelen lukiolain uudistuksen 
yhteydessä lainsäädäntöön otettua velvoitetta, jonka mukaan lukioiden tulee tehdä 
yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa ja että osa lukiokoulutuksen oppimäärän 
opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa (SA 
714/2018). 
 
Tarkastelen esityksessä aluksi sitä, miten uudistus yhteistyövelvoitteen osalta hallituksen 
esityksessä perustellaan ja onko yhteistyön lisäämisestä tehty vaikuttavuusarviointia. Toiseksi 
tarkastelen missä määrin yhteistyöllä voidaan vaikuttaa esitettyjen politiikkatavoitteiden 
saavuttamisessa. Näitä ovat sujuvat ja entistä nopeammat siirtymät toiselta asteelta 
korkeakouluihin, hakupainealojen kysynnän tasaantuminen ja koulutus- ja uravalintoihin 
liittyvän sukupuolisegregaation vähentäminen. Aineistoina tässä tarkastelussa ovat SISU-
hankkeen rehtorikyselyn tulokset sekä korkeakoulutukseen hakeutumista ja pääsyä koskevat 
tilastot (Vipunen). 
 
Viitteet: 
 
Ahola, S. 2020. Yliopistojen (tuntemattomat?) opiskelijavalinnat – politiikkaa toiveiden ja 
todellisuuden välimaastossa. Teoksessa J. Ursin & R. Muhonen (toim.) Tuntematon 
korkeakoulutus. FERA. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 80. 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 
 
Hyytinen, A. & Moisio, A. 2017. Lainsäädännön arviointineuvosto – lainvalmistelun 
vaikutusarviointia. Kansantaloudellinen aikakauskirja 113(2), 206-212. 
 
Keinänen, A. & Halonen, M. 2017. Mikä vaivaa vaikutusten arviointia? Vaikutusten arvioinnin 
puutteet lainsäädännön arviointineuvoston havaitsemana ja lausuntojen huomioiminen 
hallituksen esityksissä. Edilex 2017/4. http://www.edilex.fi/artikkelit/17378 
 
SA 1735/2015. Valtioneuvoston asetus lainsäädännön arviointineuvostosta. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151735 
 
SA 714/2018. Lukiolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/2018071" 
 
-- 
 
Mitä mieltä yliopistojen opiskelijavalintauudistuksessa / -valintauudistuksesta?  
 
Timo Salminen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos  
Helena Aittola, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos   
 
Yliopistojen valintakoeuudistuksen tavoitteeksi on asetettu muun muassa opiskelijavalintojen 
keventäminen niin hakijoiden kuin yliopistojen kannalta sekä jatko-opintoihin siirtymisen 
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aikaistaminen. Tarkastelemme esityksessämme eri toimijoiden näkemyksiä yliopistojen 
valintakoeuudistuksesta. Tarkastelu perustuu kolmeen vuosina 2019 – 2020 kerättyyn 
aineistoon. Viimeisin aineisto kerättiin juuri ennen kevään 2020 koronaepidemian alkua. 
Aineistonkeruussa käytettiin sähköisiä Webropol-kyselyjä, lomakekyselyjä ja haastatteluja. 
 
Aineistot: 1) lukion rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä lukioiden ja 
korkeakoulujen yhteistyöstä (Ahola, Aittola, Salminen & Spoof, 2020), 2) opinto-ohjaajien ja 
3) yliopiston opintohallintohenkilöstön näkemyksiä avoimen väylästä hakutapana 
yliopistokoulutukseen (Salminen & Aittola, 2020). 
 
Lukioiden rehtorit pitivät tärkeänä lisätä yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa 
uuden lukiolain mukaisesti. Yhteistyö ei saa kuitenkaan heidän mielestään lisätä 
kohtuuttomasti opiskelijoiden kokonaisrasitusta. Opiskelijat tulevat keskittymään entistä 
enemmän ylioppilasarvosanoihin, jotka painottuvat uudella tavalla korkeakoulujen 
opiskelijavalinnoissa. Lukioiden opettajien ja opojen mukaan opiskelijavalintauudistus on 
lisännyt nuorten paineita tehdä ”oikeita valintoja” ja näin aiheuttanut heille stressiä jo lukio-
opintojen alussa. Tiedonpuute uudistusten sisällöistä ja toteuttamisen aikatauluista asettaa 
haasteita myös neuvonnalle ja ohjaukselle. Lukion opiskelijoidenkin mielestä tietoa on saatu 
liian vähän siitä, miten omat valinnat vaikuttavat jatko-opintomahdollisuuksiin. 
 
Kyselyissämme avoimen väylästä hakutapana yliopistokoulutukseen valtaosa sekä opinto-
ohjaajista että yliopistojen opintohallinnon henkilöstöstä piti avoimen väylää tärkeänä ja 
tarpeellisena vaihtoehtona: se lisää eri opiskelijaryhmien mahdollisuuksia hakeutua 
yliopistoon, antaa harkinta-aikaa alan valintaan ja mahdollisuuden testata korkeakoulussa 
tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Toisaalta avoimen opintojen maksullisuus, opiskelupaikkojen 
ja väylien vähäinen määrä sekä valintakriteerien vaihtelu aloittain ja yliopistoittain nähtiin 
hakutavan tämänhetkisinä epäkohtina. Opintohallinnon henkilöstön mielestä 
opiskelijavalintojen kehittäminen tulisi kohdistua valintaperusteisiin (valtakunnallisuus, 
selkiyttäminen, pysyvyys), valintojen käytännön toteutukseen ja resursseihin, Opintopolku.fi-
sivuston kehittämiseen sekä valintauudistusten arviointiin. 
 
Valintaperiaatteet ja -käytänteet muuttuivat ihan viime viikkoina ennen kevään 2020 
valintakokeiden järjestämistä. Voiko tällainen yhtäkkinen muutos johtaa siihen, että 
poikkeusjärjestelyistä tuleekin ”uusi normaali” ja ylioppilaiden jatkokoulutuspaikkojen jako 
alkaa muuttua entistä ennakoimattomammaksi? Uudistusten vaikutuksia tulee seurata ja 
tutkia, jotta voidaan puuttua mahdollisiin eriarvoistaviin hakukäytänteisiin ja pitää kiinni 
koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteesta. 
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Sessio 3 maanantai 9.35-11.05 / Session 3 Monday 9:35-11.05 
 
Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden alueellinen rekrytoituminen 2010-luvulla          
 
Arto Nevala, Itä-Suomen yliopisto 
Tiina Jukkari Itä-Suomen yliopisto 
 
Suomalaista korkeakouluverkkoa on rakennettu pitkään, toisen maailmansodan jälkeisistä 
ajoista lähtien, osin alueellista lähtökohdista. Tämä on tarkoittanut sitä, että ensin yliopistoja 
ja myöhemmin ammattikorkeakouluja syntyi maan eri osiin. Läpi vuosikymmenten 
tavoitteena on ollut ohjailla opiskelijavirtoja ja toisaalta parantaa korkeakoulutuksen 
saavutettavuutta. Toiminta on perustunut tutkimuksissakin todennettuun tietoon, että 
korkeakoulun sijainnilla on merkitystä opiskelupaikan valinnassa. 
 
Tällä hetkellä Suomessa toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 13 
tiedekorkeakoulua ja 22 ammattikorkeakoulua. Niiden lisäksi on puolustushallinnon 
alaisuudessa Maanpuolustuskorkeakoulu, Ahvenanmaalla Högskolan på Åland ja 
sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen verkko on 
yliopistojen vastaavaa tiheämpi.. Kaikkiaan korkeakouluverkkomme on kansainvälisesti 
vertaillen kattava. Toisaalta sitä tavan takaa vielä nykyäänkin moititaan liian pirstoutuneeksi. 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellinen rooli muotoutui viimeistään 2010-luvulla 
erilaiseksi. Yliopistoilla on edelleen velvollisuus ”toimia vuorovaikutuksessa muun 
yhteiskunnan kanssa”, mutta niiden rooli alueidensa taloudellisen kehityksen välittöminä 
moottoreina on pienempi kuin muutama vuosikymmenen sitten. Sen sijaan ”alueen 
elinkeinorakennetta uudistava” toiminta kuuluu lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulujen 
tehtäviin. Hieman kärjistäen voi sanoa yliopistojen ulkoistaneen ainakin osan perinteisestä 
alueellisesta tehtävästään ammattikorkeakouluille viime vuosikymmenten aikana. 
 
Ammattikorkeakouluihin ensisijaisesti hakeneita on viime vuosina ollut hieman yli 110 000. 
Opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä puolestaan on ollut noin 40 000. 
Yliopistokoulutukseen hakeneita on ollut vuosittain runsaat 90 000 ja opiskelupaikan 
vastaanottaneita noin 27 000. 
 
Esityksessä paneudumme ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden alueellisen 
taustan eroihin 2010-luvulla. Tarkastelun tavoitteena on yhtäältä paljastaa, miten 
korkeakoulutuksen muutokset ovat vaikuttaneet opiskelijavirtoihin ja toisaalta tehdä 
näkyväksi mistä yliopistot ja ammattikorkeakoulut 2010-luvulla rekrytoivat opiskelijansa. 
Vertailun mahdollistamiseksi kohdennamme tarkastelun kolmeen yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteiseen koulutusalaan: terveys- ja hyvinvointi, tekniikka sekä 
kaupan ala.  
 
Analyysi perustuu pääosin Tilastokeskuksen eri aikoina Itä-Suomen yliopiston Historia- ja 
maantieteiden laitokselle tuottamiin, yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita koskeviin 
aineistoihin. Hyödynnämme myös Tilastokeskuksen avoimia tietokantoja sekä 
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipuseen koottuja tietoja. Kytkemme kvantitatiivisen 
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analyysin tulokset aikaisempaan opiskelijoiden valikoitumista koskevaan sekä yleisemmin 
korkeakoulupolitiikkaa käsittelevään tutkimukseen. 
 
 -- 
 
Yksityisen pääoman ja valmennuskurssien rooli osana korkeakoulutukseen hakeutumista 
Suomessa 
 
Linda Maria Laaksonen, Helsingin yliopisto 
Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto 
 
Tämän esityksen tavoitteena on tarkastella taloudellisen pääoman roolia osana 
korkeakoulutukseen hakeutumista. Mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä koulutuksen 
maksuttomuutta pidetään suomalaisen koulutusjärjestelmän merkittävinä vahvuuksina. 
Tästä huolimatta aiempi tutkimus on osoittanut kuinka toiselle asteelle lukioon jatkaa muita 
todennäköisemmin korkeakoulutettujen perheiden lapset (Härkönen & Sirniö 2020). Samoin 
korkeakoulutukseen valikoituneiksi tulevat muita todennäköisemmin korkeammasta 
sosioekonomisesta perhetaustasta tulevat korkeakoulutettujen kaupunkilaisten lapset (Nori 
2011; ks. myös Kivinen & Rinne 1995). Parhaillaan käynnissä oleva lukiouudistus sekä 
korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus muovaavat yhteiskunnallista tilaa, jossa erilaista 
taustoista ja lukioista tulevat nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen. Uudistusten myötä 
lukio ja ylioppilaskirjoitukset ovat saaneet entistä suuremman painoarvon osana 
korkeakoulutukseen hakeutumista. Lisäksi yksilön käytössä olevan taloudellisen pääoman 
rooli on kasvanut maksullisten valmennuskurssien vakiinnuttua osaksi korkeakouluihin 
hakeutumista (Kosunen et. al. 2018). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii 
Bourdieun (1984; Bourdieu & Passeron 1977) teoria pääomista, koulutusvalinnoista ja 
sosiaalisesta reproduktiosta. Tutkimus on koulutuspoliittisesti kontekstualisoitua etnografista 
tutkimusta, joka on tuotettu kolmessa lukiossa pääkaupunkiseudulla vuosina 2019–2020. 
Tutkimusaineisto koostuu etnografisista kenttämuistiinpanoista sekä opiskelijoiden ja 
opettajien haastatteluista (n=60). Alustavat tulokset osoittavat, kuinka ylioppilaskirjoitusten 
saama painoarvo osana korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusta on siirtänyt 
valmennuskurssimarkkinaa kohti yhä nuorempia opiskelijoita ja ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautumista asettaen hakijat taloudellisesti eriarvoiseen asemaan. Taloudellinen 
pääoma ja kuluttajuuteen liittyvät diskurssit ovat läsnä korkeakoulutukseen hakeutumisessa. 
Lisäksi raja julkisen ja yksityisen koulutuksen välillä näyttäytyy monesti häilyvänä yksityisten 
toimijoiden kasvattaessa markkinatilaa julkisen koulutuksen sisällä.      
 
Lähteet:  
 
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Cambridge: 
Harvard University Press. 
 
Bourdieu, P. & Passeron, J. (1977). Reproduction in education, society and culture. London: 
Sage. 
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Härkönen, J. & Sirniö, O. (2020). Educational Transitions and Educational Inequality: A 
Multiple Pathways Sequential Logit Model Analysis of Finnish Birth Cohorts 1960–1985, 
European Sociological Review, jcaa019 
 
Kivinen, O., & Rinne, R. (1995). Koulutuksen periytyvyys: nuorten koulutus ja tasa-arvo 
Suomessa. Tilastokeskus. 
 
Kosunen, S., Ahtiainen, H. & Töyrylä, M. (2018). Preparatory course market and access to 
higher education in Finland: pocketful or pockets-full-of-money needed? Teoksessa A. 
Tarabini & N. Ingram (toim.) Educational Choices, Transitions and Aspirations in Europe. 
London: Routledge. 
 
Nori, H. (2011). Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri 
tieteenaloille valikoitumisesta 2000- luvun alussa. Väitöskirja. Turun yliopisto. 
 
-- 
 
The Role of Family Background in Selection into Finnish Academia         
 
Jouni Helin, University of Jyväskylä 
Juho Jokinen, University of Jyväskylä 
Kristian Koerselman, University of Jyväskylä 
Terhi Nokkala, University of Jyväskylä 
Eija Räikkönen, University of Jyväskylä 
 
Governments across the world have invested in research and innovation with an aim to 
promote both social and economic development. In Finland, expanding PhD education 
became one of the key objectives in education and science policies during the 1990s. With 
most of the policy attention today being paid to the quality of research input and output, 
another central issue in Finnish educational policy has been overlooked: equality of 
opportunity. Equality of opportunity is however imperative for improving research quality, by 
ensuring that the most talented individuals are able to pursue academic careers, regardless 
of their family background. Moreover, academics not only produce knowledge, but also pass 
it on to future generations. Family background may influence the kind of knowledge produced 
and passed on, both in teaching and in public discourse. Creating structures that support 
equality in the long educational path to a PhD and further into academia arguably requires a 
long term perspective in policy decisions. 
 
In this study, we draw on long, full population register data to assess whether Finland has 
managed to ensure fair access to academia. Our findings are twofold. On the one hand, we 
show that family background is a quantitatively important determinant of PhD and academic 
career attainment. On the other hand, our findings suggest that the opportunities to advance 
into academia are distributed according to prior educational achievement rather than other 
family background characteristics beyond individuals’ own control.  
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Sessio 4 tiistai 9.00 - 10.30 / Session 4 Tuesday 9.00-10.30 
 
Vaihtoehtohoitojen tutkimusalan kehitys Pohjoismaissa: professionaalistumista vai 
yliopistokentän yhteiskuntasuhteen muuttumista? 
 
Pia Vuolanto, Tampereen yliopisto  
   
Uusien tieteenalojen kehitystä on tarkasteltu korkeakoulututkimuksessa esimerkiksi 
professionaalistumisen ja akatemisoitumisen viitekehyksistä käsin. Näissä tarkasteluissa 
kohteena ovat olleet esimerkiksi opettajien, sairaanhoitajien ja psykologien koulutuksen 
yliopistollistumisen prosessit (Laiho 2005, Vuorikoski 1999, Rinne & Jauhiainen 1988). 
Kyseisten professioiden akatemisoitumisessa 1970-luvulta lähtien oli kyse hyvinvointivaltioon 
kytkeytyvien ammattikuntien pyrkimyksestä kehittää tieteenaloja, jotka tukisivat 
ammattilaisten tietopohjan rakentamista. 
 
Viime aikoina sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on hyvinvointialalle kehkeytymässä 
myös muunlaisia tutkimusaloja, joiden kehitys ei välttämättä sovi aiempiin tulkintakehyksiin 
hyvinvointiammateista. Nimittäin lääketieteen ulkopuolisten ns. vaihtoehtohoitojen 
tutkimukseen on 2000-luvulla perustettu tutkimuskeskuksia Ruotsissa ja Norjassa ja alan 
tutkimusjulkaisujen määrä kasvaa Pohjoismaissa noin 120 julkaisun vuosivauhtia (Danell ym. 
2019). Suomessakin on parhaillaan aktiivista liikehdintää vaihtoehtohoitojen tutkimusalan 
perustamiseksi. Vaihtoehtohoidot, kuten homeopatia ja kiinalainen lääkintä, ovat kuitenkin 
yhteiskunnallisesti kiistanalaisia eikä niitä pidetä näyttöön perustuvina. Niiden käytöstä 
potilaiden hoidossa kiistellään mediassa, terveysasemilla ja blogeissa, toisin kuin 
hyvinvointivaltioon kytkeytyvien ammattien oikeutuksesta. Ammattikunnat 
vaihtoehtohoitojen taustalla eivät ole niin yhtenäisesti järjestäytyneitä kuin 
hyvinvointivaltioon kytkeytyvät ammatit, mutta koulutusta on kuitenkin tarjolla erilaisissa 
yksityisissä koulutusorganisaatioissa ja hieman ammattikorkeakouluissakin. 
 
Esitykseni aiheena on tarkastella teoreettisia tulkintakehyksiä, joista vaihtoehtohoitojen 
tutkimusalan kehitystä voitaisiin tulkita ja miten alan kehitys suhteutuu aiempiin 
professionaalistumisen, akatemisoitumisen ja tieteellistymisen viitekehyksiin. Pohdin 
esityksessäni, voiko vaihtoehtohoitojen tutkimusalan kehitystä tarkastella näistä 
näkökulmista vai pitäisikö alan kehittymistä hoitojen kiistanalaisuuden ja ammattikunnan 
hajanaisuuden vuoksi tulkita jostakin toisenlaisesta viitekehyksestä käsin. Yksi mahdollisuus 
olisi tulkita vaihtoehtohoitojen akateemisen aseman tavoittelun liittyvän yliopistokentän 
yhteiskuntasuhteen muutokseen ja eri toimijoiden tavoitteisiin päästä määrittelemään, 
millaista tutkimusta tieteen nimissä tehdään. Yhteiskunnallisten ja tieteellisten liikkeiden 
tutkimus saattaisi niinikään tarjota näkökulmia vaihtoehtohoitojen tutkimusalan 
analysoimiseen. Tarkastelen myös, miten tätä kiistanalaista alaa tutkittaessa voitaisiin 
yhdistää korkeakoulututkimuksen ja tieteentutkimuksen lähestymistapoja. Esitykseni 
perustuu alustaviin analyyseihin a) vaihtoehtohoitojen tutkimuskeskusten 
toimintakertomuksista ja b) vaihtoehtohoitojen tutkimusjulkaisuista Pohjoismaissa.         
  
-- 
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Challenges of reporting impact for evaluation purposes 
 
Reetta   Muhonen, Turku Institute for Advanced Studies, University of Turku        
Silje Tellmann, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo 
 
UK REF impact case study methodology has become one of the most established ways to 
evaluate the societal impact of research. The narrative form of it has been seen as a kind of a 
compromise that enables the reporting of indirect, non-linear and diffuse impacts. The REF 
methodology has however received a lot of critique, among other things for unresolved 
tensions regarding measuring impacts. Despite of well-documented challenges of 
demonstrating research impact, researchers worldwide are confronted with the demand to 
report impact pathways for evaluation purposes and give evidence on impacts. 
 
The study addresses the mismatch between how the role of research in society is discussed – 
in the light of wider aims and values, like sustainable development, human dignity or gender 
equality, and the nature and scale of impacts researchers are able to demonstrate. According 
to the results of our study, which focuses on sociology (UK n=29 & Norway n=23), sociologists 
solved the challenge of demonstrating impacts by reporting mostly instrumental impacts 
causing minor and direct changes, like creating an indicator which is used in a policy 
document. Moreover, in some cases they reported engagement activities as impacts, like 
partnerships with stakeholders. In building causality and credibility into the cases, the 
ultimate challenge remained: in the case of conceptual impacts, typical for Social Sciences 
and Humanities (SSH), the nature of the effects themselves is often too vague to be captured 
in a concrete manner. The ways in which researchers attempt to solve ’the unresolvable’ by 
evidencing wider and more diffuse conceptual impacts, characteristic to SSH fields, forms the 
core of this study. By demonstrating the subsidiary role of values and wider, diffuse and non-
linear research uses to verifiable impacts in impact case studies the project aims critically to 
reflect on the question, what kind of research does the ‘impact agenda’ encourage. 
 
-- 
 
Rules of writing and publishing in the field of higher education research: are there any?   
 
Melina Aarnikoivu, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä 
Daniel Kontowski, School of Advanced Studies, University of Tyumen (Russia) 
 
In this paper, we ask whether there are rules for article writing and publishing in the field of 
higher education research. To address this question, we treat academic writing and publishing 
as social practices, which consist of several social actions (Scollon & Scollon, 2004). Each 
relevant social action involved in both academic writing and publishing, in turn, has several 
different gatekeepers from the perspective of early-career researchers doing their doctorate 
or starting their careers as post-doctoral researchers (Aarnikoivu, 2020): Research plans have 
to be accepted by supervisors or senior scholars and publications typically have to go through 
a meticulous peer review process, which consists of several stages and gatekeepers, such as 
journal editors, peer reviewers, and editorial boards. However, tips on how to write an 
excellent journal article are often not included in formal doctoral curricula. Moreover, such 
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pieces of advice are not provided by journals themselves, which typically simply list the 
framework and desired scope for the manuscripts. 
 
To examine what the relevant social actors—established higher education scholars as journal 
editors and peer reviewers—consider “good articles”, and to shed light on the “rules of 
publishing”, we examine what type of advice the gatekeepers of higher education research 
provide for early-career scholars in terms of article writing and publishing. Furthermore, we 
are interested in whether there are discrepancies in the pieces of advice. Our data consists of 
open question responses from 38 higher education scholars, collected in 2019 for the purpose 
of an ECHER (network of early-career higher education researchers) writing event, after which 
all the responses were published on the ECHER website. 
 
The overall aim of our paper is to make the rules of academic article writing and publishing 
game clearer to those early-career higher education researchers who submit to higher 
education research journals: to spell out what it is that different gatekeepers want by 
breaking their ideas into manageable components. This makes the gates more transparent 
and tangible for those who want to enter "Publand" (Mosser et al. 2016). Moreover, the paper 
addresses the question of power and gatekeeping in academia for early-career researchers: 
If early-career scholars do not know the rules of the publishing game, or if the rules are 
arbitrary, how can they play the game, let alone win in it? 
 
References: 
 
Aarnikoivu, M. (2020). “The best drunk decision of my life.” A nexus analysis of doctoral 
education. PhD Dissertation. University of Jyväskylä. 
 
Mosser, G. F., Wohl, H., & Fine, G. A. (2016). Alone in Publand: Leaving academics to 
themselves. The American Sociologist, 47(2–3), 238–252.  
 
Scollon, R., & Scollon, S. B. K. (2004). Nexus analysis: Discourse and the emerging internet. 
Routledge.  
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Sessio 5 tiistai 9.00-10.30 / Session 5 Tuesday 9.00-10.30 
  
Autismikirjolla olevien työllistymisen tukeminen yliopisto-opintojen aikana         
 
Henri Pesonen, Helsingin yliopisto         
Mitzi Waltz, Vrije Universiteit Amsterdam 
Marc Fabri, Leeds-Becket University 
Minja Lahdelma, Helsingin yliopisto 
Elena V. Syurina, Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Yliopistot ovat viime vuosina tehneet panostuksia parantaakseen tarjoamaansa tukea 
opiskelijoille. Tästä huolimatta monelle autismikirjolla olevalle opiskelijalle työelämään 
siirtyminen on suuri kompastuskivi. Työllistyminen on poikkeuksellisen haastavaa 
autismikirjolla oleville  muihin vammaisryhmiin verrattuna. Aiemmat tutkimukset osoittavat, 
että autismikirjoon kuuluvilla opiskelijoilla ei ole välttämättä tarjolla riittävästi kohdennettua 
tukea työelämäsiirtymiiin. Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan viiden maan IMAGE 
(Improving Employability of Autistic Graduates in Europe) - hankkeessa, jossa tuotetaan 
tutkimusperustaista materiaalia niin autismikirjolla oleville opiskelijoille, yliopiston 
henkilökunnalle kuin työnantajille. Tässä esityksessä syvennymme osallistavalla 
tutkimusotteella tekemäämme tutkimukseen, jossa tarkasteltiin autismikirjolla olevien 
opiskelijoiden ja yliopistosta valmistuneiden näkemyksiä saamastaan tuesta työllistymiseen 
liittyen.Tutkimukseen haastateltiin 30 osallistujaa neljästä maasta (Alankomaat, Iso-
Britannia, Ranska ja Suomi). Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 
Tutkimuksen tulokset voidaan jakaa kolmen pääteeman alle: 1) Organisaation tukitoimet, 
joihin kuuluivat uraohjaus, opintojaksoihin sisäänrakennetut tukimuodot ja opintoihin 
liittyvät harjoittelujaksot. 2) Tukea antavat ja välittävät ihmissuhteet, joihin kuuluivat 
mentorit, sitoutuneet ja välittävät opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsenet sekä autismikirjolla 
olevien opiskelijoiden läheiset. 3) Onnistuneiden tukimuotojen lisäksi tutkimuksessa esille 
nousi myös vahva toive yksilöllisestä tuesta. Osallistujat kaipasivat lisää ymmärrystä sekä 
yksilöllisempää tukea niin opetus- ja tutkimushenkilökunnalta kuin myös urapalveluilta. 
Esityksessä pureudutaan yksityiskohtaisesti haastateltujen näkemyksiin ja tarkastellaan 
myös, kuinka tuloksia on lähdetty soveltamaan käytäntöön IMAGE-hankkeessa. 
 
-- 
 
Students with Disabilities in Higher Education: A Comparison of Accommodations and 
Demographic Characteristics of Students with ASD and Other Invisible Disabilities  
 
Tiina Itkonen, California State University Channel Islands 
Michelle Dean, California State University Channel Islands 
HyeSun Lee, California State University Channel Islands 
 
This study fits the conference theme by examining questions of equity and exploring 
sustainable, long-term policy solutions in serving increasingly diverse students. Our aim is to 
engage in a dialogue with the participants on practices that support or hinder inclusive higher 
education environments. 



22 
 

 
University students with disabilities are growing in number and becoming increasingly 
diverse. The largest growing population is among students with “invisible disabilities” (e.g., 
learning disabilities, attention deficit/hyperactivity disorder). Additionally, students on the 
Autism Spectrum Disorder (ASD) and learners with comorbid mental health issues attend 
institutions of higher education in increasing numbers. The legal framework in the United 
States--Section 504 of the Vocational Rehabilitation Act and Americans with Disabilities Act--
prohibit universities from discriminating based on disability, and require that reasonable 
accommodations be provided for eligible students. 
 
The case study university was designated by the federal government as a Hispanic Serving 
Institution, in which the majority of the students came from lower socioeconomic status 
(“Pell-grant eligible”, 57%) and were first in their families to attend a university (60%). 
 
We sought to examine the extent to which disability categories predicted demographic 
characteristics (parent education and socioeconomic status). We de-identified the 608 
students who received accommodations. Disability categories were entered into a binary 
logistic regression as predictor/independent variables, and parent education (college 
graduate vs. not-college graduate) and socioeconomic status (Pell-grant eligibility) were 
entered as outcome/dependent variables. 
 
Students with ASD were significantly more likely to be white, middle class, and have parents 
with some post-secondary education, compared to other disability groups. Students with ASD 
received significantly higher amounts of and different accommodations than those with 
other, invisible disabilities. 
 
These results raise questions about university access for ASD students of color, and general 
issues of equity at a university which otherwise serves majority first-generation, lower income 
students. We discuss implications for policy and practice. 
 
-- 
 
Kolmekymmentä vuotta lukukausimaksujen ja -maksuttomuuden politiikkaa Suomessa ja 
Uudessa-Seelannissa    
 
Pii-Tuulia Nikula, Eastern Institute of Technology (New Zealand) 
                            
Tämä esitys tarkastelee lukukausimaksuihin ja -maksuttomuuteen liittyvää poliittisen 
päätöksenteon dynamiikkaa. Uusia näkökulmia suomalaiseen keskusteluun tuodaan 
peilaamalla suomalaista mallia ja sen legitimointia Uuden-Seelannin kokemuksiin. Poliittisen 
päätöksenteon lisäksi Uuden-Seelannin yhteydessä tarkastellaan lukukausimaksujen pitkän 
ajan vaikuttavuutta korkeakoulutukseen osallistumisen ja tasa-arvon näkökulmista. 
 
Lukukausimaksut eivät ole tuntematon käsite suomalaisessa korkeakouluhistoriassa ja 
maksut nousevat nykyisinkin aika ajoin julkiseen keskusteluun. Vuodesta 2017 lähtien 
maksuja on peritty EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta vieraskielisissä ohjelmissa, 
mutta kotimaisten opiskelijoiden maksuttomalla tutkinto-opiskelulla on edelleen vahva 
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poliittinen tuki. Tähän tukeen liittyy tärkeänä osana maksuttomuuden ympärille syntynyt 
tasa-arvon diskurssi. Mutta mitkä muut seikat selittävät järjestelmän pysyvyyden? Onko 
olemassa tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa nykyisen mallin eroosiota? 
 
Suomen lisäksi esityksessä analysoidaan Uuden-Seelannin lukukausimaksujen historiaa, 
nykytilaa ja poliittista päätöksentekoa. Lukukausimaksut ovat olleet merkittävä tulonlähde 
uusi-seelantilaisille korkeakouluille 1990-luvulta lähtien. Vuonna 2018 järjestelmää 
muutettiin kuitenkin niin, että uusilta kotimaisilta opiskelijoilta ei peritä maksuja 
ensimmäisen vuoden aikana. Mikä tämän muutoksen aiheutti? Miltä Uuden-Seelannin 
lukukausimaksut ja niihin liittyvät poliittinen dynamiikka ja legitimointi näyttävät 
suomalaisesta näkökulmasta? Miten lukukausimaksut ovat vaikuttaneet korkeakoulutukseen 
osallistumiseen? Voidaanko tästä vetää johtopäätöksiä Suomen tilanteeseen? 
 
Lukukausimaksujen poliittista dynamiikkaa analysoidaan Kingdonin monivirtamallia ja 
polkuriippuvuuden käsitettä käyttäen. Vertaileva tarkastelu perustuu molempien maiden 
lainsäädännön sekä asiantuntijajulkaisujen ja muiden tekstien analysointiin viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden ajalta. Lisäksi Uuden-Seelannin lukukausimaksumallin vaikutuksia 
osallistumiseen analysoidaan kansallisten tilastojen, primääritutkimuksen ja muun aiheeseen 
liittyvän tutkimuksen valossa.  
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Sessio 6 tiistai 9.00 - 10.30 / Session 6 Tuesday 9.00-10.30 
 
Ammattikorkeakoulututkimus nostaa tietokäsitysten sitoumukset esiin vaillinaisesti: 
”osaamisen” taakse on hyvä vetäytyä   
 
Juha Kämäräinen, vapaa tutkija, Tohtoriverkosto ry            
   
Suomessa on tehty ammattikorkeakouluihin liittyen noin 150 väitöskirjaa vuosina 1996-2019. 
Em. tutkimusten suomenkielisestä osuudesta vähintään 40 työtä käyttää eksplisiittisesti 
tietokäsityksen käsitettä (termeinä tietokäsitys tai tiedonkäsitys). Esitykseni tarkastelee em. 
tutkimuksissa ilmenevää tiedonkäytön politiikkaa, jolla käsitteisiin suhtaudutaan 
tutkimuksissa, kun tutkimuksen yhtenä konkreettisena tuloksena tekijälleen syntyy 
ammattikorkeakoulun yliopettajan muodollisen pätevyyden osa. Esimerkkinä toimii 1980-
1990-lukujen vaihteessa koulutuspolitiikkaan lanseerattu tietokäsityksen käsite 
(Valtioneuvosto 1990, Voutilainen, Mehtäläinen et al. 1990). 
 
Tietokäsityksillä tarkoitan tässä yhteydessä koulutuksessa ja muussa asiantuntijatoiminnassa 
vaikuttavia käyttöteorioita  (theory-in-use, Argyris & Schön 1974, 6-7)  siitä, mitä pidetään 
tietona, millaisia kriteereitä sille asetetaan sekä miten tietoa hankitaan, hallitaan ja käytetään, 
jonkinlaista ”käytännön epistemologiaa”. Tietokäsitysten tarkastelussa kohtaavat 
koulutuksen, tutkimuksen ja muun asiantuntijatoiminnan käytännöt ja puhetavat, 
tarkasteltavien aihepiirien eri lähtökohtiin pohjautuva substanssiosaaminen sekä 
tiedonhankinnan, -hallinnan ja -käytön asiantuntijuus ja näihin kaikkiin lomittuva etiikka. 
 
Paavo Lipposen hallituksesta (1995) lähtien osaamisen käsitettä viljelevää puhetapaa on 
suosittu hallitusohjelmissa. Käsitteen asema on normatiivinen; sen käyttäjät ilmaisevat 
olevansa ”uuden” ja ”hyvän” kannattajia. Taustalta löytyvät OECD:n ja EU:n ohjelmateksteistä 
omaksutut competence ja competency purkautuvat taidon (skill), pätevyyden (competence) 
ja oppimistulosten (learning outcome) osatekijöihin. (Heikkinen & Kukkonen 2019.) 
 
Heikkisen ja Kukkosen (2019) esittämän ammattikorkeakoulunäkemysten vertailun mukaan 
tiedon saavuttamisen tavoite ei suppeassa näkemyksessä sisälly ammattikorkeakoulun 
tavoitteisiin, vaan tavoitteet tarkentuvat tuotteiden tuottamiseen ja elämänhallintaan (”hyvä 
elämä”). Tarvitaanko tähän kriittisiä käsityksiä tiedon muodoista ja edellytyksistä vai riittääkö 
""osaaminen""? 
 
Esityksessäni tarkastelen tietokäsityksen käsitteen käyttöä ammattikorkeakouluun liittyvissä 
väitöstutkimuksissa ja käytän sitä linssinä tiedonkäytön politiikan tarkasteluun. Tarkastelun 
tuloksia voidaan hyödyntää mm. opinnäytetöiden ohjauksessa ja informaatiolukutaidon 
opetuksessa. 
 
Lähteet 
 
ARGYRIS, C. & SCHÖN, D.A., 1974. Theory in practice: Increasing professional effectiveness. 
Jossey-bass. 
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HEIKKINEN, H.L. & KUKKONEN, H., 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna: osaaminen, 
sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus, 39(4), pp. 262-275. 
 
VALTIONEUVOSTO, 1990. Suomen koulutusjärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislinjat: 
valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle 22.5.1990. Helsinki: 
Valtioneuvosto. 
 
VOUTILAINEN, T., MEHTÄLÄINEN, J. & NIINILUOTO, I., 1990. Tiedonkäsitys. Helsinki: 
Kouluhallitus. 
 
-- 
 
Sosionomit (ylempi AMK) muuttuvilla työmarkkinoilla. Tutkinnon suorittaneiden 
sijoittuminen työelämään, osaaminen ja toimintaympäristön haasteet 
 
Sirppa Kinos, Turku AMK 
 
Sosiaalialan ammatillisen työn kehittyminen kytkeytyy yhteiskunnalliseen kehitykseen. 
Sosiaalisen näkökulman yhteiskunnallinen painoarvo on heikentynyt. Alan keskeisiä 
ammattiryhmiä ovat lähihoitajat, sosionomit (AMK), sosiaalityöntekijät sekä uusimpana 
sosionomit (ylempi AMK). Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto ei kuitenkaan pätevöitä 
sosiaalihuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. 
 
Tutkimus tuotti tietoa sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta 
työelämään, osaamisesta ja sen kehittämisen haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Koulutussosiologisesta näkökulmasta kyse on korkeakoulujärjestelmän onnistumisesta 
kvalifikaatiotehtävässään ja tutkinnon kannattavuudesta henkilökohtaisena investointina. 
Tuloksia voidaan hyödyntää sosiaalialan korkeakoulutuksen kehittämisessä. 
 
Aineisto hankittiin strukturoiduilla Webropol -kyselyillä tutkintoa opiskeleville (205 vastaajaa) 
ja uudelleen valmistumisen jälkeen (113 valmistunutta). Aikaa tutkinnon suorittamisesta oli 
kulunut keskimäärin 1,3 vuotta. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoimet 
kysymykset sisällönanalyysillä. 
 
Opiskelua edelsi keskimäärin yli 7 vuoden työskentely sosionomina (AMK), usein ohjaaja -
nimikkeellä. Opiskelemaan hakeuduttiin eri syistä (ammatillisen osaamisen kehittäminen, 
uudet työtehtävät ja urakehitys). Seurantakyselyssä kolme neljästä arvioi, että tavoitteet 
olivat toteutuneet ainakin osittain. Yhtä moni voisi olla työssään myös ilman ylempää AMK-
tutkintoa. Työnantajien katsottiin arvostavan enemmän yliopistossa suoritettua 
maisteritutkintoa. Tutkinto kehitti erityisesti kykyä työskennellä itsenäisesti vaativissa 
asiantuntijatehtävissä sekä taitoa johtaa ihmisiä ja asioita. Heikoimmin kehittyivät taito 
toimia kansainvälisissä verkostoissa, taloudellinen osaaminen ja laatujärjestelmien 
tunteminen. Lähes kolmasosa oli ylemmän AMK-tutkinnon myötä siirtynyt vaativampiin 
tehtäviin. Esimiestehtävissä toimivien osuus nousi selvästi, mutta oli alhaisin julkisella 
sektorilla. Yli puolet koki tekevänsä vaativuudeltaan alimitoitettua työtä. Parhaiten 
menestyivät sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta 
valmistuneet, jotka arvioivat myös osaamisensa kehittyneen muita paremmin. Eniten 
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haasteita työpaikoilla aiheuttivat väestön monikulttuuristuminen ja palvelurakenteiden 
uudistuminen. Osaamisen kehittämisen tarpeita ilmeni eniten kehittämisen ja johtamisen 
alueella sekä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Alle puolella oli työpaikallaan hyvät 
kouluttautumismahdollisuudet. 
 
Tutkintoa pidettiin yleensä kannattavana henkilökohtaisena investointina, koska 
ammatillinen osaaminen syveni ja osalle mahdollistui urapolku hyvinvointipalveluiden 
esimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneiden osaamista ei kuitenkaan hyödynnetä 
täysipainoisesti. Heidän asemansa työmarkkinoilla on epämääräinen. 
Kelpoisuuslainsäädännön päivittämisen yhteydessä sosiaali-ja terveydenhuollon 
tehtävärakennetta tulisi tarkastella myös tämän ryhmän osalta. 
 
-- 
 
Tulokset paranevat, miten käy laadun? Ammattikorkeakoulujen tulosperustainen 
rahoitusmalli koulutuksen tuloksellisuuden ja laadun kehittäjänä      
 
Marjo Nenonen, Karelia-ammattikorkeakoulu           
 
Korkeakoulujen valtionohjauksessa on 2010-luvulla tapahtunut siirtymä kohti 
tulosperustaista ohjausta. Etenkin viimeisimmän taantuman jälkeen taloudellinen tilanne on 
heikentynyt useissa Euroopan maissa ja korkeakouluilta edellytetään parempaa tuottavuutta 
entistä pienemmällä rahamäärällä. Samalla on alettu korostaa korkeakoulujen 
tilivelvollisuutta suhteessa kansalaisiin. Useissa OECD-maissa korkeakoulujen rahoitukseen 
on otettu mukaan tulosperustaisia elementtejä. Ammattikorkeakoulujen tulosperustainen 
rahoitusmalli otettiin käyttöön v. 2014. Samanaikaisesti AMK:ihin kohdennettiin merkittäviä 
rahoitusleikkauksia osana julkisen talouden tasapainottamista. 
 
Uudistuksen tavoitteena on ollut ohjata AMK:ja rahoitusmittareiden avulla entistä 
laadukkaammiksi ja tehokkaammiksi. Kansainvälisesti tarkasteltuna tulosperustaisella 
rahoituksella on ollut pieni vaikutus korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Suomessa tuloskehitys 
on ollut pääsääntöisesti positiivista. Vertailutietoa koulutuksen laadun kehittymisestä ei ole 
saatavilla. Väitöskirjatutkimuksessani olen tarkastellut, miten rahoitusohjauksessa 
tapahtuneet muutokset, erityisesti tulosperustaisen rahoitusmallin käyttöönotto, ovat 
vaikuttaneet koulutuksen tuloksellisuuteen ja laatuun AMK:n eri toimijaryhmien kokemana. 
 
Muutokset ovat ohjanneet AMK:ja kehittämään koulutuksen tehokkuutta. Tämä näkyy ennen 
kaikkea taloudellisen tehokkuuden paranemisena: AMK:issa tuotetaan enemmän tutkintoja 
ja opintopisteitä aiempaa pienemmällä henkilöstömäärällä. Muutos on ollut suuri, kun 
ennalta määritellyt tulostavoitteet, -seuranta ja -vastuu ovat tulleet keskeiseksi osaksi 
korkeakoulujen johtamista, tiimien toimintaa ja jopa yksittäisten opettajien työtä. 
Tehokkuuden paranemiseen on vaikuttanut myös koulutuksen prosessilaadun kehittäminen. 
Opintojen etenemisen varmistamiseksi AMK:t ovat kehittäneet opinto-ohjausta, 
sujuvoittaneet opetussuunnitelmia sekä joustavoittaneet koulutuksen toteutuksia. 
Kehitystyön kohdentuessa rahoitusmallin mittarien mukaisesti koulutuksen tehokkuuden ja 
prosessilaadun parantamiseen, ovat muut laadun osa-alueet sekä koulutuksen vaikuttavuus 
jääneet vähemmälle huomiolle. Osaamisen näkökulmasta haasteina nousevat esille 



27 
 

koulutussisältöjen supistuminen, vaatimustason lasku ja resurssien väheneminen. Kasvanut 
tulospaine ja resurssileikkaukset ovat vaikuttaneet henkilöstön työhyvinvointiin 
heikentävästi. Rahoitusmallin koetaan lisänneen korkeakoulujen välistä kilpailua. 
 
Tutkimus osoittaa, että lähes kaikki ryhmät kokivat koulutuksen tuote- ja systeemilaadun 
heikentyneen tai sitä uhkaavien tekijöiden lisääntyneen. Kriittisimmin kehitystä tarkastelivat 
opettajat ja opiskelijat. Mittarien taustalla olevat koulutuspoliittiset tavoitteet ovat jääneet 
etäisiksi opettajien ja osin myös koulutuspäällikköjen arjesta. Tavoitteiden välittyminen 
kaikille toimijatasoille edellyttää aktiivista dialogia sekä yhteistä tilannekuvan määrittelyä. 
 
Nenonen, Marjo (2020). Tulokset paranevat? Miten käy laadun? : tulosperustainen 
rahoitusmalli koulutuksen tuloksellisuuden ja laadun kehittäjänä ammattikorkeakouluissa. 
Itä-Suomen yliopisto.https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3426-0/  
 
  
  



28 
 

Sessio 7 tiistai 11.30-13.00 / Session 7 Tuesday 11.30-13.00 
 
Kieli, korkeakoulutus ja (uus-)nationalismi   
 
Taina Saarinen, Jyväskylän yliopisto 
 
Tarkastelen esityksessä suomalaisen korkeakoulupolitiikan kierrätettyjä kielidiskursseja 
nationalismin, jälkinationalismin ja uusnationalismin pitkässä linjassa. Analysoin kielipolitiikan 
historiallista ja poliittista kerroksellisuutta sekä kansallisen ja kansainvälisen 
korkeakoulupolitiikan yhteenkietoutunutta luonnetta. Suomalaisen korkeakoulutuksen 
kielipolitiikan dynamiikka keskittyi aiemmin kansallisten kielten, suomen ja ruotsin väliseen 
jännitteeseen. Vuoden 2000 paikkeilla keskustelu englannista ensin välttämättömyytenä ja 
sitten uhkana alkoi katalysoida jälkinationalistisia ja uusnationalistisia keskusteluja ensin 
taloudesta ja kilpailukyvystä, ja sitten kansallisesta edusta ja suomeen ja Suomeen 
kohdistuvasta uhasta. Käsittelen tässä esityksessä näitä erilaisia kieliin ja niiden puhujiin 
liittyviä diskursseja ja pohdin tältä pohjalta suomalaisen korkeakoulupolitiikan kansallisen ja 
ylikansallisen juonteen suhteita.  
 
 -- 
 
Kansainvälinen koulutusyhteistyö muutoksessa – millaisia käytänteitä liikkuvuudelle 
muodostuu nyt ja tulevaisuudessa?     
 
Henna Juusola, Tampereen yliopisto     
Terhi Nokkala, Jyväskylän yliopisto         
 
Kansainvälinen koulutusyhteistyö on pitkään perustunut fyysiseen asiantuntijaliikkuvuuteen 
erilaisten liikkuvuusohjelmien, kansainvälisten hankkeiden tai yhteistyöverkostojen kautta 
(Knight, 2015). Kansainvälinen henkilöliikkuvuus on kuitenkin ongelmissa (Altbach & de Wit, 
2020). Globaali pandemia, ilmastonmuutos sekä humanitaariset, siviili- ja sotilaalliset kriisit 
hankaloittavat fyysistä liikkuvuutta ja tuottavat epävarmuutta organisaatioiden 
kansainvälisessä toiminnassa. Liikkuvuuteen perustuva toiminta joutuu nyt hakemaan 
perusteensa muualta, sillä organisaatioiden on toteuttava liikkuvuuteen perustunut 
kansainvälinen yhteistyönsä toisin.   Kansainvälistä yhteistyötä uudistavat käytänteet, eivät 
kuitenkaan ole tiedossa ennalta, vaan niitä muodostetaan uudelleen organisaatioiden arjessa 
(Schubert & Röhl, 2019). 
 
Lähestymme aihetta analyyttisellä tasolla ja kysymme millaiseksi kansainvälisen liikkuvuuden 
organisaatiokohtaiset käytänteet muodostuvat osana laajempaa sosiaalista ja 
maantieteellistä kontekstia? Esityksemme kohdistuu paikallisen (local) ja ylipaikallisen (trans-
local) välisen yhteyden tarkasteluun COVID-19 vaikutusaikana. Tällöin erilaisia 
“pandemiakäytäntöjä” (pandemic practices) muodostetaan toiminnan jatkuvuuden 
takaamiseksi (Werron & Ringel, 2020) kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välisenä 
vuoropuheluna (Tummons ym. 2015). Esimerkiksi Erasmus+ liikkuvuusohjelmaa kansallisesti 
hallinnoiva Opetushallitus välittää Euroopan komission toimesta annettuja COVID-19 liittyviä 
Erasmus+ ohjelman suosituksia ja käytänteitä oppilaitoksille (korkeakoulut, ammatilliset 
oppilaitokset), jotka edelleen soveltavat kansallisia periaatteita paikallisesti. Ylipaikallisuus on 
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siten yhteydessä paikallisiin arjen käytäntöihin, joita välitetään erilaisten monikanavaisten 
tekstien ja puheiden kautta. Monikanavaiset tekstit ja puheet voivat olla esimerkiksi 
organisaation tuottamia sisäisiä ohjeistuksia, joiden myötä ylipaikallisesta tulee paikallista. 
Paikallisten ja ylipaikallisten käytänteiden välinen dynamiikka on kuitenkin monisuuntaista. 
Kansainvälistä ohjeistusta käännetään ja tulkitaan paikalliseen tilanteeseen sopivaksi. 
Paikallinen toiminta vaikuttaa ylipaikallisiin trendeihin monitasoisen toimijaverkoston kautta.  
 
Lähteet 
 
Altbach, P. & de Wit, H. (2020). COVID-19: The Internationalization Revolution That Isn't. 
International Higher Education. 102, 16-18 
 
Knight, J. (2015). International Universities: Misunderstandings and Emerging Models? 
Journal of Studies in International Education, 19(2), 107–121. 
https://doi.org/10.1177/1028315315572899 
 
Schubert, C., & Röhl, T. (2019). Ethnography and organisations: materiality and change as 
methodological challenges. Qualitative Research : QR, 19(2), 164–181. 
https://doi.org/10.1177/1468794117744748 
 
Tummons, J. and MacLeod, A. and Kits, O. (2015). Ethnographies across virtual and physical 
spaces: a reflexive commentary on a live Canadian/UK ethnography of distributed medical 
education, Ethnography and education, 10 (1). pp. 107-120 
 
Werron, T. & Ringel, L. (2020). Pandemic Practices, Part One. How to Turn “Living Through the 
COVID-19  Pandemic” into a Heuristic Tool for Sociological Theorizing. Sociologica (Bologna), 
14(2), 55–72. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/11172 
 
-- 
 
International students in Finland: The potential effect of COVID-19 on their economic impact 
 
Charles  Mathies, Finnish Institute for Educational Research 
Esa Kannisto, Finnish Institute for Educational Research  
 
With COVID-19, international student enrollments dramatically decreased in the academic 
year 2020-2021 (Ogden, Streitwieser, & Van Mol 2020). This study examines the economic 
impact of hosting international students in Finland and how COVID-19 changes the expected 
economic return of international students in Finland for the academic year 2020-2021.  In 
particular we discuss the multiple challenges faced by international students in enrolling in 
Finnish higher education. 
 
A primary rationale to host international students for most nation-states has long centered 
on the economic impact they bring to local communities and higher education institutions 
(HEIs), often in the form of tuition fees and personal spending (housing, meals, etc.) (Ziguras 
& McBurnie 2015). Prime examples of such benefits are international student mobility 
programs, which regularly tout their financially relevant outcomes, such as the amount of 
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revenue they generate through tuition, fees, local consumer spending, and entering local 
labour markets. Finland is emblematic of this, as the Finnish government has declared 
‘international students are important resource for the Finnish labour market’ (Ministry of 
Interior 2013, p.14). 
 
We frame our analysis in two steps. First, we estimate the financial impact of international 
students studying in Finland for 2020-2021. We estimate the impact under normal conditions 
to be ~¨€300 million yearly on the Finnish economy. While this is a small portion of the overall 
Finnish economy (0.13%, €234,379 million in 2018; Statistics Finland 2019), the impact on 
local economies, particularly rural host cities, is likely greater (Suhonen 2015). 
 
Second, we examine multiple scenarios of international students enrolments in Finnish 
universities post-COVID-19 and project potential revenues. We do this by estimating the 
number of international students in Finland (multiple scenarios) for the 2020-2021 academic 
year. Though we do not claim causality with our model and projections in terms of COVID-
19’s effect on international student enrollments in Finland and financial impact, it is 
reasonable to assume they are at least, to some extent, associated with each other. As shown, 
the projected estimated loss to the Finnish economy is between 48.5% to 63.6% . While these 
estimates have a variance of loss (15%), we feel these are good estimates due to the fluidity 
of the situation in the Fall 2020 (e.g. some new students deferred a year, some started, some 
decided not to come at all, etc.). 
 
For many years, the economic impact of international students dominated how 
internationalisation of higher education was framed in Finland (Jokila 2020). With COVID-19, 
new ways of framing the need of and importance of international higher education in Finland 
is coming to the forefront. With new rationalizations, there are new opportunities to recreate 
and re-imagine ways to advance a fuller conception of international students, beyond their 
economic impact.        
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Sessio 8 tiistai 11.30-13.00 / Session 8 Tuesday 11.30-13.00 
 
Kansainvälisen koulutusohjelman kehittämisen kysymyksiä         
 
Mari Simola, Helsingin yliopisto 
 
Esitykseni tavoitteena on kuvata, kuinka kansainvälisen, lukuvuosimaksullisen 
maisteriohjelman kehittämistyö tangeeraa laajempiin, yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
korkeakoulutuksen roolista, tehtävistä ja yhteiskunnallisesta legitimiteetistä sekä 
akateemisen yhteisön kulttuurisiin käytäntöihin. 
 
Tarkastelu perustuu kolmen koulutusohjelman kehittämisen kannalta olennaisen suhteen 
dekonstruktiiviselle (Naskali, 2003) tarkastelulle, suhteuttaen näitä käytännön 
kehittämistyössä havaittuihin ristiriitaisuuksiin ja akateemisen yhteisön kulttuurisiin 
käytäntöihin. Tarkasteltavia suhteita ovat suhde koulutusliiketoimintaan ja koulutusvientiin 
(1), suhde perinteiseen tutkintokoulutukseen (2) sekä suhde jatkuvan oppimisen linjauksiin ja 
täydennyskoulutukseen (3). Lopuksi suhteutan tarkastelua akateemisen yhteisön ja 
instituution käytäntöjä ja kulttuuria määritteleviin tekijöihin, tuoden yhteen kehittämistyössä 
vaikuttavaa dynamiikkaa. 
 
Esitys perustuu Helsingin yliopiston Changing Education -maisteriohjelman kehittämisen 
prosesseihin vuosina 2017-2020. Toimin ohjelmaa valmistelevana koulutussuunnittelijana, 
työnkuvanani rakentaa ohjelmalle toimiva perusta ja käytännöt. Korkeakoulutuksen 
symposiumin teemaan pop up –politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta esitys tarttuu 
tarkastelemalla kolmivuotista, vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittämistyötä 
suhteessa tämän hetkisiin koulutuspoliittisiin uudistuksiin, kuten pyrkimyksiin lisätä 
korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa (OKM, 2020), sekä suhteessa akateemista 
toimintaympäristöä määritteleviin käytäntöihin. 
 
Lähteet 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2020). Jatkuva oppiminen. https://minedu.fi/jatkuva-
oppiminen (viitattu 27.9.2020) 
 
Naskali, P. (2003). Dekonstruktio uusien kysymysten avaajana kasvatustieteessä ja 
yliopistopedagogiikassa. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 34 (2003): 1. 
 
-- 
 
Kansainväliset maksuvelvoitteiset opiskelijat Turun yliopiston oppimisympäristössä. 
Opiskelijoiden opiskelustrategioita, heidän tulkintojaan opiskelua tukevasta 
opiskeluympäristöstä ja kokemuksia Turun yliopiston oppimisympäristöstä 
 
Teija Kourujärvi, Turun yliopisto  
 
Suomalaisen koulutuksen hyvä maine maailmalla johti Suomenkin haluamaan siivua 
koulutusviennistä ja myymään koulutusosaamista. Myös Turun yliopiston englanninkieliselle 
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maisterikoulutukselle asetettiin lukukausimaksut EU/ETA -maiden ulkopuolelta tulleille 
opiskelijoille 1.8.2017. Tämän vuoksi tuli aiheelliseksi selvittää, minkälaisia kokemuksia 
kansainvälisillä maksuvelvoitteisilla opiskelijoilla oli vuoden opiskelun jälkeen Turun 
yliopiston oppimisympäristöstä.  
 
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla seitsemää vapaaehtoisesti ilmoittautunutta 
opiskelijaa, jotka saivat puolistrukturoidussa teemahaastattelussa kertoa itselleen 
merkityksellisiä asioita. Tutkimus kiinnittyy fenomenologiseen tutkimusperinteeseen, jossa 
korostetaan tutkittavien kokemuksien merkitystä ja niiden tulkintaa. Haastattelut analysoitiin 
aineistolähtöisesti sisältöanalyysillä, missä korostetaan tutkittavien kokemuksien merkitystä 
ja niiden tulkintaa. Tutkimuksen tuloksena syntyi haastateltavien yksilölliset profiilikuvat ja 
niiden pohjalta rakentuva yleinen verkosto: 1) miksi Suomeen ja millaisin odotuksin, 2) 
tulkinta itsestä oppijana ja 3) näkemys Turun yliopiston oppimisympäristöstä. 
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan sanoa, että opiskelupaikan valintaan vaikutti Suomen 
koulutuksen maine, kurssitarjonta ja rahoitus, kuten stipendi. Kansainväliset, 
maksuvelvoitteiset opiskelijat olivat motivoituneita, huolehtivat hyvinvoinnistaan, omasivat 
metakognitiivisia taitoja, tunnistivat omat oppimistyylinsä, opiskeluorientaationsa ja 
hyödynsivät monipuolisesti opiskelustrategiaansa. 
 
Haastateltavat kuvasivat hyvän oppimisympäristön avoimena, aktiivisena, 
vuorovaikutteisena, oppimista tukevana ja asiantuntijuutta hyödyntävänä sekä kannustavana 
kokeilemaan ja tekemään myös virheitä. Kehitysehdotuksiksi nousivat uusien 
opetusmuotojen ja -välineiden hyödyntäminen luentojen elävöittämiseksi, tutor- ja 
ohjaustoiminnan yksilöllistäminen, jaetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen 
kansainvälistymisen, kuten vuorovaikutuksen myös yliopiston ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa, lisääminen. Tutkimustulokset osoittivat, että kansainväliset opiskelijat ovat arvokas 
lisä oppimisympäristölle ja heidän asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää 
kotikansainvälistymisessä sekä parhaiden käytäntöjen kehittämisessä ja jakamisessa. 
 
Tutkimustulosten perusteella olen kiinnostunut keskustelemaan mm. siitä, mikä on 
uusliberalistisen koulutuspolitiikan pitkän ajan taloudellinen hyöty suhteessa ulkomaalaisten 
opiskelijoiden tuomaan hyötyyn esimerkiksi jaetun asiantuntijuuden ja 
kotikansainvälistymisen avulla. Täysin vastikkeettomaan opiskeluun paluu ei ehkä enää ole 
poliittisesti mahdollista, mutta stipendeistä huolimatta saatamme menettää 
huippuopiskelijoita houkuttelevampiin maihin.  Olisiko suomalaisen ”maailman parhaan” 
koulutuksen maineen ylläpitämiseksi pikaisesti tehtävä muutoksia mikro- ja makrotalouden 
tasolla?  Voisiko muutos olla uusi koulutuspoliittinen -ismi: ekologismi? 
 
-- 
 
Korkeakoulutuksen itse- ja yhteissääntelyjärjestelmät     
 
Jonna Kosonen, Itä-Suomen yliopisto     
 
Esityksessä tarkastellaan korkeakoulujen itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiä oikeudellisesta 
näkökulmasta. Viime vuosikymmeninä lainsäädännön on nähty väistyneen korkeakoulujen 
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ohjauskeinona ja tehneen tietä erityisesti tuloksiin perustuville ohjausjärjestelmille. Toisaalta 
korkeakoululainsäädännön vähenemisestä ei ole olemassa merkkejä, jolloin kyse on 
deregulaation sijaan pikemminkin re-regulaatiosta. Lainsäädäntö jättää joka tapauksessa tilaa 
korkeakoulujen omille ratkaisuille. Tämän liikkumatilan käyttöä ei ohjaa ainoastaan talous- ja 
tulossopimusohjaus, vaan viime vuosina korkeakoulutukseen on liittynyt erilaista itse- ja 
yhteissääntelyjärjestelmien tyyppistä toimintaa. Nämä uudenlaiset instrumentit herättävät 
useita kysymyksiä. Ohjauskeinoja tarkasteltaessa huomio on perinteisesti ollut 
korkeakoulujen ja hallinnonalan ministeriön suhteessa. Itse- ja yhteissääntelyjärjestelmissä 
korostuu korkeakoulujen suhde erilaisiin intressiryhmiin, kuten elinkeinoelämään. 
 
Itse- ja yhteissääntelyjärjestelmät eivät kavenna korkeakoulujen muodollista autonomiaa. 
Esimerkiksi talous- ja tulossopimusohjaukseen verrattuna erityisesti itsesääntelyjärjestelmät 
voivat myös lisätä korkeakoulujen tosiasiallista autonomiaa. Toisaalta itse- ja 
yhteissääntelyjärjestelmiin on helppo tunnistaa liittyvän erilaisia korkeakouluorganisaation 
sisäisiä jännitteitä. 
 
Tässä lainopillisessa esityksessä itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiä tarkastellaan 
merkityksellisten oikeuslähteiden kautta: millaisen kuvan lainsäädäntö ja lain esityöt sekä 
virallislähteet luovat sääntelyjärjestelmistä. Esityksessä vastataan siihen, millaisia itse- ja 
yhteissääntelyjärjestelmiä korkeakoulutukseen liittyy ja mikä on niiden asema suhteessa 
muihin korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmiin. 
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Sessio 9 tiistai 11.30-13.00 / Session 9 Tuesday 11.30-13.00 
 
A critical analysis of assessment adjustments and governmentality in Finnish universities 
 
Juuso Henrik Nieminen, Itä-Suomen yliopisto    
 
Assessment research has promoted ‘Assessment for Learning’ practices for decades, which 
has reflected into higher education policy in various contexts. Yet when it comes to 
accessibility, one set of practices lags behind, untouched amidst policies calling for 
'inclusivity': assessment adjustments (e.g., extra time in examinations). This is surprising since 
earlier research has underlined many unethical aspects related to these practices, such as the 
need to disclose one’s disability status in order to access them. As earlier higher education 
literature has mainly framed assessment adjustments through a psychological and individual 
approach, the present study moves further by reframing assessment adjustments as socio-
cultural practices. Drawing on both disability studies and assessment policy research, this 
study utilises a Foucauldian framework of power, governmentality and positioning to analyse 
Finnish higher education documents related to applying for and using assessment 
adjustments in ten Finnish universities. The analysis identified the positions available for 
students in these documents, revealing that almost all the documents conceptualised 
adjustments through the medical model of disability; assessment adjustments were accessed 
through a medical diagnosis. Based on these findings, this study reconceptualises assessment 
adjustments as a form of academic ableism as they render the structural issues of assessment 
into psychological states of individual students. Thus, the adjustments do not simply reflect 
disabilities but actively construct them. Similar agenda has been connected with political 
movements such as 'neoliberalism' in earlier literature on governing disabilities. This study 
calls for political (rather than apolitical) assessment and policy research to challenge such an 
agenda through, for instance, participatory approaches and inclusive practices. 
 
 -- 
 
The role of global rankings in organizational identity change of a large public university in 
Kazakhstan 
 
Saule Anafinova, Eotvos Lorand University ELTE, Faculty of Education and Psychology  
Sulushash Kerimkulova, Nazarbayev University, Graduate School of Education 
 
Kazakhstani policy focuses on raising prestige of Kazakhstani universities in the international 
arena. Specifically, Kazakhstan has made it a top priority to raise universities' position in global 
rankings. International literature suggests that the race for international prestige is conducted 
at the expense of long-term development goals for national higher education systems. 
 
The aim of the paper is to reflect on the university identity change as a result of government 
policy, involving the university under study in the global rankings game. Previous studies have 
addressed the effect of rankings on university identity: a study of the effect of rankings in 
Finland (Erkkilä and Piironen, 2013; Ylijoki and Ursin, 2015, Suomi, 2015), several Nordic 
countries (Elken, Hovdhaugen, and Stensaker 2016); as well as in Sweden and Poland 
(Czarniawska and Genell, 2012). 
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The present study examines the influence of global university rankings at a large public 
university in Kazakhstan (unnamed for reasons of anonymity and referred to as X University) 
from the perspective of its faculty and administrative members. The article attempts to shed 
light upon the change of organizational identity at the X university, caused by the influence 
of global university rankings. The findings reveal two simultaneous processes at X University: 
the development of global identity and aspirations, expressed in the increased research 
orientation of X University and its efforts to create an image of an international research 
university; and retaining the role of teaching as main university function behind the façade of 
the external university image. The analysis of the findings reveals that the conflict between 
two processes has led to the simultaneous occurrence of isomorphism and decoupling in the 
process of X University’s identity change, fostered by the influence of global university 
rankings. 
 
References : 
 
Czarniawska, B., & Genell, K. (2002). Gone shopping? Universities on their way to the market. 
Scandinavian Journal of Management, 18(4), 455–474. 
 
Elken, M., Hovdhaugen, E., & Stensaker, B. (2016). Global rankings in the Nordic region: 
Challenging the identity of research-intensive universities? Higher Education, 72(6), 781–795. 
 
Erkkilä, T., & Piironen, O. (2013). Reforming higher education institutions in Finland: 
competitiveness and global university rankings. In Global university rankings (pp. 124-143). 
Palgrave Macmillan, London. 
 
Suomi, K. (2015). Managing brand identity and reputation-a case study from Finnish higher 
education. 
 
Ylijoki, O. H., & Ursin, J. (2015). High-flyers and underdogs: The polarisation of Finnish 
academic identities. Academic identities in higher education: The changing European 
landscape, 187-202."   global university rankings 
 
-- 
 
Adopting the Academic Capitalism Approach in Non-Neoliberal Background 
 
Golafrooz Ramezani, Jyväskylän yliopisto 
 
National higher education systems (HEs) around the world are changing steadily and are 
under pressure to change and adapt to global trends and environments. These changes in the 
HE environment such as globalization, marketization, competition, the spread of 
neoliberalism, and increasing emphasis on universities’ economic roles in society have 
resulted in a market-oriented model of governance. Whoever, despite the relatively stable 
essential functions of universities as institutions, universities as organizations have changed 
under many global trends. One challenge for HE that requires attention, and can be 
considered a global trend, and has gained a great deal of research interest is «Academic 
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Capitalism» (AC). The term AC describe universities' engagement in the market and Quasi-
market behaviors. Due to various international, transnational, and national pressures, 
universities have been forced to adopt an AC approach. These paradigm shifts resulting from 
market-based reforms of this approach have become a common phenomenon in higher 
education around the world today, but such reforms may not be consistent with the 
educational goals of some countries - which have a specific educational model concerning 
values and national principles and are not necessarily grounded as much in neoliberalism-And 
insisting on implementing aspects of this approach in the HEs, despite the lack of various 
infrastructures, may seriously damage HE and have significant negative consequences and 
effects. With that said, the question can be raised: why are seeing AC mechanisms in countries 
that are not necessarily grounded as much in neoliberalism? Or what are its consequence and 
achievements for them? Answering these questions with a Mixed-Method approach and 
discussion with experts in the field of HE can help the policy and long-term effectiveness of 
the HEs. 
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Sessio 10 tiistai 13.45 – 15. 00 / Session 10 Tuesday 13.45-15.00 
 
Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi Suomessa  
 
Jani Ursin, Jyväskylän yliopisto 
Heidi Hyytinen, Helsingin yliopisto 
Kari Nissinen, Jyväskylän yliopisto 
Kaisa Silvennoinen, Jyväskylän yliopisto 
Katri Kleemola, Helsingin yliopisto & Jyväskylän yliopisto 
Auli Toom, Helsingin yliopisto"  
 
Parhaillaan valmisteilla olevassa koulutuspoliittisessa selonteossa kehitetään linjauksia, joilla 
pyritään varmistamaan muun muassa, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla 
koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Mutta mitä 
tiedämme esimerkiksi korkea-asteen tuottamasta osaamistasosta tai oppimiseroista? 
Korkeakouluopintojen keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden oman alan asiantuntijuuden 
rakentuminen, koulutusalan keskeisten tietojen ja taitojen oppiminen sekä geneeristen 
taitojen ja työelämävalmiuksien oppiminen. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että näin ei 
aina ole (Arum & Roksa, 2011; Badcock et al., 2011; Tuononen et al., 2019). Osalla 
korkeakouluopiskelijoista on vaikeuksia keskeisissä geneerisissä taidoissa, kuten tiedon 
arvioinnissa, ilmiöiden omin sanoin ilmaisemisessa, argumentoinnissa ja johtopäätöksien 
tekemisessä (esim. Arum & Roksa, 2011; Hyytinen et al., 2015). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman KAPPAS!-hankkeen tavoitteena on tutkia (1) 
millä tasolla suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat, (2) mitkä tekijät 
selittävät opiskelijoiden geneeristen taitojen tasoa, ja (3) miten taidot kehittyvät 
korkeakouluopintojen aikana.. Hankkeessa geneerisiksi taidoiksi ymmärretään analyyttinen 
päättely ja arviointi (miten opiskelija osaa tehdä loogisia päätelmiä ja johtopäätöksiä 
annetuista tiedoista ja tunnistaa perusteluiden heikkoudet ja vahvuudet), ongelmanratkaisu 
(miten opiskelija osaa tunnistaa ja ratkaista ongelmatilanteen), argumentatiivinen 
kirjoittaminen (miten opiskelija rakentaa vastauksen) sekä kielen hallinta (miten opiskelija 
hallitsee kirjoitetun kielen normit). 
 
Tutkimuksessa käytettiin yhdysvaltalaisen Council for Aid to Education (CAE) kehittämää 
Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumenttia. Ennen varsinaista 
aineistonkeruuta CLA+ -instrumentti käännettiin suomeksi ja ruotsiksi. Käännösten 
ymmärrettävyys ja käännetyn instrumentin toimivuus varmistettiin 20 kognitiivisessa 
laboratoriossa. Aineisto (n = 2400) kerättiin 18 korkeakoulusta (11 yliopistoa ja 7 
ammattikorkeakoulua) elokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Tutkimuksen 
kohderyhmänä ovat alemman korkeakoulututkinnon alku- ja loppuvaiheen opiskelijat. 
Opiskelijat valittiin tutkimukseen siten, että he edustivat kansallisesti mahdollisimman 
kattavasti eri koulutusaloja mukana olevista korkeakouluista. Kukin tietokoneella tehtävä ja 
valvottu testitilanne kesti noin kaksi tuntia ja sisälsi osaamistehtävän (avoin kysymys), 25 
monivalintakysymystä ja taustatietokyselyn. 
 
Alustuksessa esittelemme hankkeen alustavia tuloksia. 
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-- 
 
Transformatiivisen oppimisen hitaus ja ambivalenssit opettajankoulutuksessa 
 
Minni Matikainen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos           
 
Yliopisto-opiskelu on muuttumisen ja kasvamisen aikaa. Opiskelijoilta vaaditaan 
autonomisuutta ja itseohjautuvuutta, jotta he kykenevät valmistuttuaan työskentelemään 
näitä edellyttävissä tehtävissä ja ammateissa. Luokanopettajakoulutus on esimerkki 
yliopistokoulutuksesta, joka ohjaa harvinaisen suoraan tiettyyn ammattiin. Luokanopettajan 
ammattiin liittyy kuitenkin tietty uusintamisen vaara, sillä ammattiin opiskelevilla ja 
valmistuvilla on lähtökohtaisesti jo kahdentoista vuoden kokemus opettajan ammatista – 
oppilaan näkökulmasta. Tämän vuoksi luokanopettajakoulutuksen erityishaasteena on päästä 
vaikuttamaan syvälle juurtuneisiin käsityksiin opettajan työstä. Itsenäiseksi ajattelijaksi ja 
autonomiseksi toimijaksi kasvaminen näkyykin korosteisesti opettajankoulutuksessa. Muutos 
(usein) alisteisesta oppilaan roolista ja siitä käsin piirtyneestä opettajakuvasta aktiiviseksi 
toimijaksi ja nykyisin korostetuksi dialogis-konstruktivistiseksi opettajaksi voi koulutuksessa 
olla kuitenkin hankala. Tällainen muutos vaatii niin sanottua ”transformatiivista oppimista”. 
Transformatiivinen oppiminen on Jack Mezirowin kehittämä termi, jolla hän tarkoittaa 
oppimisprosessia, jossa oppijan syvät ajattelurakennelmat – siis tavat ajatella – muuttuvat. 
 
Esityksessäni kuvaan transformatiivisen oppimisen prosessia tutkivaa oppimista korostavassa 
opettajankoulutusmallissa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Esitys perustuu 
väitöskirja-aineistooni, joka on kerätty etnografisesti vuosina 2015-2017. Aineisto koostuu 
havainnointi- ja tutkimuspäiväkirjasta sekä opettajaopiskelijoiden kirjoitelmista. Aineisto 
analysoitiin aineistolähtöisesti, fenomenologis-hermeneuttisella merkitysrakenneanalyysillä. 
Analyysi rakentui kolmella tasolla: (1) ensimmäisellä tarkasteltiin opiskelijoiden läpikäymää 
vaiheittaista oppimisprosessia; (2) toisella tasolla analysoitiin ajattelutapoja muuttavaan 
oppimiseen vaikuttavia vastakkaisia intressejä sekä oppimistuloksia ja (3) kolmannella tasolla 
niitä käsitteellisiä ja kulttuurisia reunaehtoja, jotka vaikuttivat oppimisprosessiin ja sen 
tuloksiin. 
 
Ajattelutapojen muuttuminen on tutkimuksen tulosten mukaan ambivalentti ja hidas 
prosessi. Siihen vaikuttavat yhtäaikaisesti muutokseen pyrkivä ja siitä vetäytyvä ja sitä 
vastustava intressi. Vaikka yliopisto- tai korkeakoulutus olisi suunniteltu vaikuttamaan 
opiskelijoiden ajattelutapoihin, asettavat kulttuurissa omaksutut mallit koulutuksen 
vaikuttavuudelle ja aikaansaatavalle muutokselle omat reunaehtonsa. Tulokset haastavat 
tehokkuutta ja nopeutta korostavan koulutusdiskurssin – ajattelun muuttumista ei voi 
kiirehtiä. 
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Pyöreät pöydät – Round tables 
 
”Kun Suomi putos puusta.” Aikalaisanalyysia pikapolitiikasta Juha Sipilän, Antti Rinteen ja 
Sanna Marinin hallitusten välitiloissa. 
 

Hannu L. T. Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Kristiina Brunila 
(Helsingin yliopisto), Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto), Matti Pennanen 
(Koulutuksen tutkimuslaitos), Petri Salo (Åbo Akademi), Tuomas Tervasmäki (Tampereen 
yliopisto) ja Tuukka Tomperi (Tampereen yliopisto). 
 
Suomalainen koulutuspolitiikka näyttää muuttuvan entistä nopeatempoisemmaksi. Tämä on 
tullut ilmi esimerkiksi, kun on analysoitu kahden viime hallituskauden koulutuspolitiikkaa.    
 
Uusliberalistisessa hengessä kiihdytettyä koulutuspolitiikkaa on kutsuttu pikapolitiikaksi 
(”fast policy”; Peck & Theodore 2015). Kun tieto kulkee maapallon ympäri sosiaalisen median 
nopeudella, odotetaan, että poliitikot ratkaisevat ongelmat yhtä nopeasti. Pikapolitiikka on 
globaali ilmiö, joka näyttää rantautuneen myös Suomeen (Liiten 2020; Rautopuro, Heikkinen 
& Kiilakoski 2019). Nopea loikka pikapolitiikan suuntaan tapahtui Juha Sipilän hallituksen 
kaudella (Brunila 2020; Tervasmäki & Tomperi 2018).  Mutta jatkuuko se edelleen Antti 
Rinteen, sittemmin Sanna Marinin hallituskaudella? 
 
Elämme jatkuvassa välitilassa (”liminal space”; Barnett & Jackson 2019): olemme siirtymässä 
jostain vanhasta uuteen ja tuntemattomaan. Miten näitä nopeasti muuttuvia välitiloja voisi 
tutkia? Voiko tehdä kunnollista analyysia jo silloin, kun asioita tapahtuu? Vai pitäisikö 
hidastaa, pysähtyä katsomaan asioita vasta, kun ne ovat jo tapahtuneet (Salo & Heikkinen 
2018). 
 
Keskustelu aloitetaan katsauksella Sipilän ja Rinteen hallitusten koulutuspolitiikkaan, jonka on 
tehnyt australialainen koulutuspolitiikan tutkijana tunnettu Ian Hardy yhdessä suomalaisten 
kollegojensa kanssa.  
 
Näiden ajatusten pohjalta on kutsuttu keskustelemaan muun muassa seuraavat suomalaisen 
koulutuspolitiikan tutkijat: 
 
Kristiina Brunila (Helsingin yliopisto), Hannu L. T. Heikkinen, (Koulutuksen tutkimuslaitos). 
Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto), Matti Pennanen (Koulutuksen tutkimuslaitos), 
Petri Salo (Åbo Akademi), Tuomas Tervasmäki (Tampereen yliopisto) ja Tuukka Tomperi 
(Tampereen yliopisto). 
 
Myös sinä olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan! 
 
Lähteet 
 
Barnett, R., & Jackson, N. (2019). Ecologies for Learning and Practice: Emerging Ideas, 
Sightings and Possibilities. Milton Park: Routledge. 
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Brunila, K. 2020. Kiihdyttävä yliopisto. Haettu osoitteesta 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/118707/kiihdyttava_yliopisto.pdf?sequence=
2&isAllowed=y 
 
Hardy, I., Heikkinen, H., Kiilakoski, T., Pennanen, M. & Salo, P. 2020. The ‘spirit of the times’: 
Fast policy for educational reform in Finland. Policy Futures in Education. (In press.) 
 
Liiten, M. 2020. Oppivelvollisuuden laajennus on esimerkki pikapolitiikasta, jossa isoja 
päätöksiä tehdään ilman kokeiluja. Helsingin Sanomat 2.11.2020.  Haettu osoitteesta 
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006708076.html 
  
Peck, J. & Theodore, N. (2015) Fast Policy: Experimental Statecraft at the Thresholds of 
Neoliberalism. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 
  
Peters, M. & Bulut, E. (2011) Introduction: Cognitive capitalism, education and the question 
of immaterial labour. Teoksessa M. Peters & E. Bulut (Toim.) Cognitive Capitalism, Education 
and Digital Labour. New York: Peter Lang. 
 
Rautopuro, J., Heikkinen, H. & Kiilakoski, T. 2019. Lobbareiden ja pikapolitiikan sijaan nyt voisi 
olla jälleen komiteoiden aika. Helsingin Sanomat 17.5.2019. 
Salo, P. & Heikkinen, H. 2018. Slow Science: Research and teaching for sustainable praxis. 
Confero 6 (1), 120 
  
Tervasmäki, T. & Tomperi, T. (2018) Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa 
Suomessa. Niin & Näin. Haettu osoitteesta http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn182-
x2.pdf 
 
-- 
 
COVID 19 -pandemic and the times and spaces of academic work - COVID-19 -pandemia ja 
akateemisen työn tilat ja ajat 
 
Melina Aarnikoivu, Terhi Nokkala, Taina Saarinen 
 
This round table will last for 45 minutes and it will be both in English and in Finnish, depending 
on the participants. 
 
COVID-19-pandemia yllätti korkeakoulumaailman siinä missä muunkin yhteiskunnan. Osa 
korkeakouluväestä tuntui solahtavan hyvinkin helpon tuntuisesti etätyöhön ja -opiskeluun, 
kun taas toiset olivat yhtäkkiä tilanteessa, jossa kaikkien asteiden oppilaitosten ovien 
lukitseminen muutti kertaheitolla mahdollisuuksia ja suhdetta työhön ja opiskeluun.   
 
Vähitellen kevään aikana alkoi tihkua ennakointeja siitä, millaisia lyhyen ja pitkän tähtäimen 
vaikutuksia pandemialla tulisi olemaan henkilöstön ja opiskelijoiden elämään. 
Korkeakoulututkijoina aloimme tietysti kerätä haastatteluaineistoa jo huhtikuussa. 
Haastattelimme muutaman viikon välein eri maissa työskenteleviä eri asemissa ja 
uravaiheissa olevia tutkijoita. Aloimme vähitellen kyseenalaistaa ajatusta siitä, että 
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koronapandemia sinällään olisi muuttanut maailmaa. Kyse on monimutkaisemmasta 
prosessista, jossa pandemia myös katalysoi erilaisia kehityksiä ja tuo näkyviin olemassa olevaa 
eriarvoisuutta. COVID-19-pandemian kaltainen ilmiö saakin erilaisissa konteksteissa aikaan 
erilaisia seurauksia ja tekee näkyväksi pinnan alle jääneitä jännitteitä. 
 
Tässä pyöreän pöydän keskustelussa tartumme muutamaan pitkittäishaastatteluissamme 
esiin nousseeseen teemaan erityisesti akateemisen työn tekemisen tilojen ja aikojen 
näkökulmasta. Miten tutut tilat ja paikat muuttavat luonnettaan? Mitä tapahtuu 
akateemiselle ajankäytölle? Muuttavatko yksityiset ja julkiset tilat ja ajat luonnettaan? 
Pyöreän pöydän keskustelu on avoin kaikille.    
 
-- 
 
Näkemyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksesta neljällä koulutusalalla 
 
Mira Huusko, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Riitta Pyykkö, Turun yliopisto 
Tomi Kallio, Turun yliopisto 
Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto 
Kirsi-Mari Kallio, Turun yliopisto     
 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2009-2020 neljän 
koulutusalan arvioinnit. Keskustelemme näiden koulutusala-arviointien aineistojen pohjalta 
opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjausmuotojen vaikutuksista ja ohjauksen 
tarkoituksenmukaisuudesta. Tarkasteltavat koulutusalat ovat humanistinen ala, 
kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka ja yhteiskuntatieteet. OKM:n ohjausmuotojen, kuten 
rahoitusmallin, strategiapohjaisen rahoituksen, OKM:n ja korkeakoulujen välisten 
sopimusten, hankerahoituksen, informaatio-ohjauksen, koulutusvastuusääntelyn ja 
omistajaohjauksen vaikutuksista ei ole aiemmin keskusteltu koulutusalakohtaiset näkökulmat 
huomioiden. Keskustelun tavoitteena on pohtia mahdollisia syitä alakohtaisiin eroihin 
kokemuksissa joidenkin ohjauskeinojen tarkoituksenmukaisuudesta ja vaikutuksista. 
Erityisesti huomiota kiinnitetään eroihin ja yhtäläisyyksiin näkemyksissä keskeisten 
ohjausvälineiden, koulutusvastuusääntelyn, rahoitusmallin ja informaatio-ohjauksen 
kohdalla. 
 
Tarkoituksemme on keskustella alakohtaiset erot huomioiden ohjauksen pitkän tähtäimen 
vaikuttavuuden ja lyhyen tähtäimen hyötyjen aiheuttamista ristiriidoista. Nostamme myös 
keskusteluun arvioinnissa esille tulleita näkökulmia ohjausotteen tempoilevuudesta sekä 
puutteista joidenkin ohjausmuotojen tunnettavuudessa. 
 
Ohjausmuotojen ja rakenteiden vaikutusta ja tarkoituksenmukaisuutta kansallisella tasolla eri 
koulutusalojen koulutustarjonnan kehittämiseen on kysytty yhteensä 67 alakohtaiselta 
pienryhmältä. Alakohtaisiin pienryhmiin kuului tutkinto-ohjelmasta vastaavia henkilöitä, 
jatkuvasta oppimisesta vastaavia henkilöitä, opiskelijoita, opetus- ja tutkimushenkilöstöä 
sekä hallinto- jatukihenkilöstöä. Jokaisesta tarkastellulta alalta pyydettiin yhtä vastausta 
korkeakoulua ja koulutusalaa kohti. 
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 -- 
 
Kestävä kehitys korkeakouluissa – hetken huumaa vai muutoksen ajuri?  
 
Sanna Niinikoski, Laurea-ammattikorkeakoulu  
 
Vuonna 2015 hyväksytty globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 on 
ensimmäinen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenvaltioita koskeva tavoitteisto ja 
toimintaohjelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Kestävä kehitys on kantava teema 
myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
osallistuu Suomen kansalliseen Agenda 2030 toimeenpanoon. Loppukeväästä 2020 julkaistun 
OKM:n hallinnonalan kestävän kehityksen linjauksen tarkoituksena on ohjata hallinnonalan 
toimintaa kestävälle pohjalle. OKM:n verkkosivujen korkeakoulupolitiikkaa koskevassa 
osiossa todetaan, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut edistävät toiminnallaan suomalaista 
kilpailukykyä, hyvinvointia ja sivistystä sekä kestävää kehitystä. 
 
Kestävä kehitys ei ole uusi teema ja aiheesta on keskusteltu korkeakouluissa jo vuosia, 
kuitenkin kestävä kehitys teemana on muuttumassa toiminnaksi ja osaksi arkea varsin 
hitaasti. Vastuullisuus arvona sisältyy monen korkeakoulun strategioihin, mutta miten 
kestävä kehitys nähdään ja tulisi nähdä korkeakouluissa? Entä, mitä kestävän kehityksen 
tavoitteiden edistäminen korkeakouluissa todella tarkoittaa ja toisaalta edellyttää? 
 
Kestävä kehitys on laaja kokonaisuus implementoitavaksi korkeakoulutukseen tulospohjaisen 
rahoitusmallin ollessa pitkälti niiden toimintaa ja toiminnan luonnetta ohjaava elementti. 
Mitä kestävän kehityksen tavoitteiden integrointi korkeakoulutukseen tarkoittaa 
korkeakoulujohtamisen näkökulmasta? Miten kestävää kehitystä tulee korkeakouluissa 
johtaa ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen liittyvä toiminta organisoida, jotta 
korkeakoulujen ydintehtävissä saadaan aikaan pitkän aikavälin vaikuttavuutta? 
 
Pyöreän pöydän keskustelu pyrkii nostamaan keskusteluun ja tuomaan esille korkeakoulujen 
kestävään kehitykseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen liittyviä toimia ja 
toimintamalleja. Lisäksi tavoitteena on nostaa keskusteluun korkeakoulujohtamisen merkitys 
kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja käydä avointa keskustelua teemaan liittyen 
kooten eri korkeakoulutoimijoiden näkemyksiä aiheesta. 
 
-- 
 
Korkeakoulutuksen saavutettavuus ja tasa-arvo Suomessa ja Ruotsissa 
 
Hanna Nori, Turun yliopisto (puheenjohtaja) 
Henna Juusola (Tampereen yliopisto) 
Anu Lyytinen (Tampereen yliopisto) 
Vuokko Kohtamäki (Tampereen yliopisto) 
Jussi Kivistö (Tampereen yliopisto) 
Sakari Ahola (Turun yliopisto) 
Arto Nevala (Itä-Suomen yliopisto)        
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Yhdenvertaisesti saavutettavissa oleva koulutus on yksi vahvimmista keinoista 
yhteiskunnallisen tasa-arvon lisäämiseen, sillä kouluttautumisen on todettu olevan 
yhteydessä moniin hyvinvointia kohentaviin asioihin, kuten parempaan työllistymiseen ja 
urakehitykseen, suurempiin tuloihin, parempaan terveyteen, elämänlaatuun ja 
yhteiskunnalliseen toimintakykyyn (OECD 2019). Korkeakoulutuksen saavutettavuuden 
tarkastelu on erityisen tärkeää tehdä nyt, kun opiskelijavalintoja on uudistettu. Tämä 
helpottaa myöhemmin tehtäviä vaikuttavuusarviointeja. 
 
Round table -keskustelumme perustuu valtioneuvoston rahoittamaan GATE-hankkeeseen 
(Gaining Access to Tertiary Education), jossa tutkitaan korkeakoulutuksen tasa-arvoa ja 
saavutettavuutta Suomessa viimeisen 30 vuoden ajanjaksolta sekä kartoitetaan 
koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon kehitystä, nykytilaa, tavoitteita ja käytänteitä 
eurooppalaisessa viitekehyksessä: erityisesti Ruotsissa, UK:ssa ja Irlannissa. Hanke 
toteutetaan Turun ja Tampereen yliopistojen konsortiona vuoden 2020 aikana. 
 
Pohdimme round table -keskustelussa kansallisesta näkökulmasta miten koulutuspoliittiset 
päätökset ja toimet ovat vaikuttaneet pitkällä aikavälillä korkeakoulutuksen 
saavutettavuuteen ja tasa-arvokehitykseen. Suhteutamme Suomen tilannetta myös 
laajempaan eurooppalaiseen viitekehykseen, keskittyen tarkastelemaan erityisesti Ruotsin 
tilannetta. 
 
Keskustelulla on kolme tavoitetta: 
 
(1) Selvitämme korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen, kielellisen sekä sukupuolten 
välisen tasa-arvon tilaa Suomessa 30 vuoden ajanjaksolla (1990–2020). 
(2) Suhteutamme Suomen tilannetta korkeakoulutuksen tasa-arvon tilaan ja trendiin OECD-
maiden tasolla yleisesti ja Ruotsin tilanteeseen erityisesti. 
(3) Analysoimme Ruotsin tasa-arvon edistämispolitiikoita ja -keinoja, ja pohdimme näiden 
vaikuttavuutta korkeakoulutuksessa sekä soveltuvuutta Suomeen. 
 
Aineisto koostuu tilastoista ja tekstiaineistoista. Tilastoaineistot kattavat mm. Suomen 
yliopistoihin vuonna 2014 hakeneiden rekisteriaineiston (n=144 337), korkeakoulutusta 
koskevia kansainvälisiä vertailutilastoja (esim. OECD:n Education at a Glance) ja 
verrokkimaista saatavilla olevia tilastoaineistoja. Hankkeen kolmesta verrokkimaasta round 
table -keskustelussa tarkastellaan Ruotsin tilannetta. Tekstiaineistot sisältävät Ruotsin osalta 
koulutuspoliittisia strategiadokumentteja sekä selvitys- ja tutkimuskirjallisuutta. 
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Paneelit – Panels 
 
Koulutusviennin motiivit, eettiset kysymykset ja poliittinen ohjaus 
 
Henna   Juusola, Tampereen yliopisto     
Mari Simola, Helsingin yliopisto 
Pii-Tuulia Nikula, Eastern Institute of Technology (EIT) 
Pauliina Savola, Suomalaiset kehitysjärjestöt (Fingo) 
Kati Loponen, EduCluster 
 
Koulutusviennin vastikään julkaistussa tiekartassa (2020-2023) esitetään kansalliseksi 
tavoitteeksi ”vahvistaa koulutusviennin investointeja sekä edistää skaalautuvia 
palvelumalleja”. Samalla tiekartassa kytketään koulutusvienti yhdeksi keinoksi vastata 
globaaliin oppimiskriisiin. (OPH, 2020.) Miltä nykyiset koulutusviennin poliittiset tavoitteet 
näyttävät, kun tarkastellaan pitkän aikavälin vaikuttavuutta? Tuetaanko poliittisella 
ohjauksella riittävästi korkeakoulujen ja muiden tahojen toteuttaman koulutusviennin 
sosiaalisesti vastuullista kehitystä? 
 
Koulutusvientiä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on painotettu toimintaa ohjaavien 
periaatteiden moninaisuutta; taloudellisten tavoitteiden lisäksi ilmiöön liittyy erilaisia 
sosiokulttuurisia lähtökohtia sekä organisaatioita koskevia ja kansallisia ehtoja. Siten 
koulutusvientitoiminnan prosessi jäsentyy osana useita erilaisia ja joskus myös vastakkaisia 
poliittisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia olosuhteita. 
 
Tässä paneelissa keskustellaan näistä koulutusviennin taustalla vaikuttavista motiiveista sekä 
koulutusvientitoiminnan eettisistä ehdoista ja poliittisesta ohjauksesta. Paneelin 
näkökulmassa painottuu korkeakoulujen toteuttama koulutusvienti, vaikka aihetta 
käsitellään myös osana kehitysyhteistyötä ja korkeakoulujen lähellä toimivien tahojen 
toimintaa. Paneelissa käydään kriittisesti läpi koulutusvientitoiminnan tavoitteita ja 
periaatteita sekä tutkimustiedon että käytännön näkökulmasta. Mitä koulutusvientityö eri 
tahoille (kansalliset tahot, käytännön toteuttajat) tarkoittavat? Mitä koulutusviennin eettisiä 
kysymyksiä toiminnassa otetaan tai pitäisi ottaa huomioon? Paneeli kokoaa yhteen sekä 
tutkijoita, kansallisia toimijoita että käytännön toteuttajia. 
 
Alustava rakenne: 
 
0-10 min:  Kansainvälinen koulutus muutoksessa, Mari Simola, Helsingin yliopisto 
10-20 min: Koulutusvientitoiminta Suomessa korkeakoulujen näkökulmasta, Henna Juusola, 
Tampereen yliopisto 
20-30 min: Koulutusviennin päivänpolttavia kysymyksiä Australiassa & Uudessa-Seelannissa, 
Pii-Tuulia Nikula, Eastern Institute of Technology (EIT) 
30-45 min: Esitettyihin teemoihin liittyvää keskustelua 
45-55 min: Koulutusvienti kehitysyhteistyön näkökulmasta, Pauliina Savola, Suomalaiset 
kehitysjärjestöt (Fingo) 
55-65 min: Opettajana koulutusvientitoteutuksessa, Kati Loponen, EduCluster 
65-80 min: Esitettyihin teemoihin liittyvää keskustelua 
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80-90 min: Kokoava keskustelu 
 
-- 
 
Akateemisella uralla eteneminen – Onko tenure trackille vaihtoehtoja? 
 
pj Taru Siekkinen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 
Maria Pietilä, tutkijaohtori, Helsingin yliopisto 
Elias Pekkola, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto 
Juri Mykkänen, varadekaani, Helsingin yliopisto 
Katja Sorri, henkilöstöjohtaja, Jyväskylän yliopisto 
  
Suomalaisissa yliopistoissa akateemiset urapolut ovat viime vuosina muuttuneet. Lähes kaikki 
yliopistot ovat ottaneet käyttöön neliportaisen uramallin. Neliportaisen uramallin ohella on 
otettu käyttöön tenure track -uramalli, joka on yleensä kolmiportainen (assistant-, associate- 
ja full professor), ja jossa edetään arvioinnin kautta aina seuraavalle tasolle. Tämä uramalli on 
perinteisesti ollut käytössä USA:n yliopistoissa ja lisääntyvästi myös Euroopassa.  Tenure track 
-uramallia on kritisoitu siitä, että siinä edetään pääasiallisesti tutkimusmeriittien avulla, jolloin 
muut yliopistotyöhön liittyvät keskeiset tehtävät, kuten opetus ja yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus, ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Näin ollen opetuspainotteisissa tehtävissä 
(yliopisto-opettajat ja -lehtorit) uralla eteneminen pysähtyy kolmannelle uraportaalle. Lisäksi 
kilpailu tenure track -urapolkujen paikoista on kovaa, jolloin myös yliopistotutkijat sekä 
muissa tutkimustehtävissä työskentelevät saavat vain harvoin mahdollisuuden edetä 
neljännelle uraportaalle. Tämä ongelma on huomioitu muutamissa yliopistoissa akateemisten 
urien suunnittelussa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Aalto-
yliopistossa on otettu käyttöön vanhemman yliopistonlehtorin nimike, ja Helsingin 
yliopistossa on kehitetty opetuspainotteista urapolkua. Tässä paneelissa keskustellaan 
akateemisista uranäkymistä tenure track -polun ulkopuolella. 
 
Paneelikeskustelu järjestetään yhteistyössä Korkeakoulututkimuksen seuran, Edistyksellisen 
tiedeliiton ja Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seuran kanssa. 
  
-- 
 
Affektikahvila: Miltä tutkimusstrategia tuntuu?  
 
Tiina Suopajärvi, Turun yliopisto 
 
Järjestäjät: Akateemisten affektien etnografia -tutkimushanke eli Tiina Suopajärven lisäksi: 
Johanna Hokka, Tampereen yliopisto 
Elisa Kuortti, Tampereen yliopisto 
Pia Olsson, Helsingin yliopisto 
Oili-Helena Ylijoki, Tampereen yliopisto         
 
Tutkimusstrategioista, huippujen valikoimisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen on 
osa nykyisen akateemisen työn arkea. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, 
menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat 
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kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Nämä jatkuvasti käynnissä olevat ja siten 
muuttuvat prosessit voivat herättää meissä tutkijoissa monenlaisia tunteita. Lisäksi ne 
vaikuttavat tutkijoiden arkeen niin sosiaalisesti kuin materiaalisestikin. 
 
Tutkimusstrategiat eivät siis ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä 
tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä (Ahmed 2014). Tunteiden liikettä ja sitä 
seuraavia liikutuksia tarkastelemalla pyrimme ymmärtämään, millaisissa affektiivisissa tiloissa 
ja niihin kietoutuvissa valtasuhteissa yliopistoissa työskennellään ja millaisia tulevaisuuksia 
niiden kautta pyritään tuottamaan. Onko yliopistoissa tilaa ja tarvetta toisenlaisille liikkeille, 
mitä nämä affektiiviset liikkeet voisivat olla ja millaisia toisia tulevaisuuksia niiden avulla 
voitaisiin tuottaa? Entä minne nämä tulevaisuuden ulottuvat, kvartaalin, vuoden vai 
vuosikymmenien päähän? 
 
Tutkimme tutkimusstrategioihin kietoutuvia akateemisia affekteja ja niiden vaikutuksia 
Koneen Säätiön rahoittamassa Akateemisten affektien etnografia (2020–2023)-hankkeessa. 
Korkeakoulututkimuksen symposiumissa haluamme kutsua tutkijoita keskustelemaan omista 
kokemuksistaan tutkimusstrategioiden liikkeelle panemista tunteista. 
Työskentelymuotonamme on oppimiskahvila, jossa pienryhmissä jaamme kokemuksia ja 
näkemyksiä tutkijan arjesta. Tavoitteenamme on symposiumin teeman mukaisesti pohtia 
tutkimusstrategioiden ympärillä liikkuvien affektien vaikuttavuutta osana tutkijan, 
tutkimusaiheiden, eri tieteenalojen ja yliopisto-organisaatioiden välistä dynaamisesta ja 
hierarkkista suhdetta. 
 
Keskustelut tallennetaan ja niitä hyödynnetään hankkeemme tutkimusaineistona. Yhteen 
kahvilaan mahtuu 18 osallistujaa. 
 
Tervetuloa päästämään akateemiset tunteesi valloilleen!  
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Työpajat - Workshops  
 
University Teaching, Faculty Development and Programmatic Leverage on Tensions in Higher 
Education: Critical Reflection on 20 years of Experience, Key Lessons Learned and Engaging 
Emergent Challenges 
 
David Hoffman, Finnish Institute for Educational Research (JyU)   
Malgorzata Lahti, Senior Lecturer, Department of Language and Communication Studies (JyU) 
 
SUMMARY  
 
This year’s Higher Education Symposium marks the 20th Anniversary of the Founding of the 
Consortium for Higher Education Researcher’s in Finland (CHERIF). Coincidentally, this year 
also marks the 20th year of the University of Jyväskylä’s Programs in Adult Education (APO) 
and University Teacher Education (YPE). Because of this unique confluence, 2020 is an 
interesting year for critical reflection on a topic not often featured in traditional higher 
education research or policy discussion: university teaching. 
 
The purpose of this workshop is to dialogically, inclusively engage and illuminate tensions that 
can only be seen over the long term, in ways that emerge over decades. These tensions may 
have very little to do with fragmented, jargon-driven policy discussion. However, they are 
useful in problematizing: 
 

• The most important, time-tested elements and principles that two decades of 
experience have proven with several cohorts of university teachers, across a wide 
variety fields of study;  

• Ideas, topics and issues that need to be revisited, refined and improved to better serve 
the needs of 21st century teaching and learning in Finland’s increasingly complex 
higher education system; 

• Emergent, unresolved tensions, dilemmas and paradoxes cutting across global higher 
education – and increasingly within Finland’s own higher education system. 

 
In practical terms, this interactive facilitated workshop is focused on principles and practices 
relevant to university teacher training we would be very reluctant to change; areas in need of 
improvement and new research; as well as areas we (in higher education) need to ‘think 
outside the box’ and perhaps outside our comfort zone far more than we typically do. 
 
AIM 
 
The aim of our experiential workshop is to engage and each other, invited participants and 
interested symposium participants, to take advantage of a twin, two decade, milestone as a 
rare opportunity for critical reflection.  This facilitated reflection has been designed to draw 
on an intersection of distinct, disciplinary, specialist, career-stage and social perspectives. 
Using an inclusive, multilingual and open circle (opt in) arrangement, the invited program 
stakeholders have been drawn from a pool of personnel instrumental in the founding, 
programmatic and ongoing development of the APO/YPE programs at JyU. 
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GOAL 
 
The goal of our experiential workshop is to facilitate and debrief a critical, constructive dialog 
between invited participants and interested symposium participants. It is our explicit 
intention that this unique form of engagement will result in outcomes potentially based on a 
wide-range of perspectives, experiences and insights that can be further developed and 
shared with a much wider audience. These outcomes include (but are not limited to) the 
preparation of training material, design of research, publication development, funding 
applications and program development. 
 
 --  
 
Sukupuolten tasa-arvo yliopistoissa – hankkeita vai pitkän aikavälin vaikuttavuutta? 
 
Maria Pietilä, Helsingin yliopisto 
 
Pohjoismailla on pitkä historia sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä politiikkatoimista. Suomea 
pidetään yleisesti vakiintuneena hyvinvointivaltiona, jota luonnehtivat mm. naisten verrattain 
korkea työllisyysaste ja kehittynyt, subventoitu lasten päivähoitojärjestelmä. 
Eurooppalaisittain vertailtuna naiset ovat Suomessa osallistuneet korkeakoulutukseen jo 
pitkään ja nykyään jo valtaosa tohtorintutkinnon suorittaneista on naisia. Sukupuolten tasa-
arvoon tähtäävät toimet törmäävät kuitenkin käytännössä yhteen muiden 
korkeakoulupolitiikkojen (mm. kansainvälistymispyrkimykset), sukupuolittuneiden 
työmarkkinoiden ja hoivavastuiden kanssa. Erityisesti korkeimmat akateemiset positiot, 
kuten professuurit, ovat Suomessa edelleen sukupuolittuneesti jakautuneet: 
naisprofessoreiden osuus oli vuonna 2019 noin 32 %. 
 
Tässä työpajassa tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tuoreita tutkimustuloksia 
yliopistosektorilla ja peilataan niitä yleiseen työelämän tasa-arvotutkimukseen. Työpajassa 
myös esitellään hallinnonalalla käynnissä olevia ajankohtaisia kansallisia ja yliopistotasoisia 
kehittämiskohteita. Kutsumme työpajaan kaikkia kiinnostuneita keskustelemaan tasa-
arvoteemasta, ml. sukupuolittuneet rakenteet, kulttuurit ja verkostot, sekä työn ja muun 
elämän yhdistäminen. Symposiumin teemaan liittyen kiinnitämme huomiota erityisesti 
siihen, mitkä tasa-arvoon liittyvät toimet voisivat olla pidemmällä aikavälillä vaikuttavia. 
 
Puheenjohtaja: 
tutkijatohtori Maria Pietilä, Helsingin yliopisto 
 
Alustajat: 
opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö 
tutkijatohtori Armi Mustosmäki, Jyväskylän yliopisto 
hyvinvointisuunnittelija Anu Mäkelä, Turun yliopisto 
yliopistonlehtori Minna Nikunen, Jyväskylän yliopisto 
 
-- 
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Teaching Equality in Education Through a Game Practice 
 
Jari Karttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Anna-Liisa Parkkinen, Lasten ja nuorten säätiö 
 
A workshop inviting the participants to contribute in the theme of pop up policies or long 
term effects focusing on equity in higher education. The tool presented is the role play 
practise that we work with and it and the experiences of playing is the starting point for 
discussions in the workshop. The work is based on The Gender Equality Act that is intended 
to ensure equality between men and women. Although Finland is internationally perceived 
as one of the leaders in gender equality, the gender segregation of working life is still 
exceptionally strong, and gender selection into different occupations effectively takes place 
already at school. The Finnish Government’s goal is to raise Finland into a leading country in 
gender equality and improve equality in different sectors of society. The concept of gender 
equality should be seen in a wider context in the sense that gender diversity is included in it. 
A non-binary spectrum supports the inclusivity of all genders, thus Finnish legislation 
acknowledges either female or male as an official gender. 
 
A student is the the key figure in the game giving the players an opportunity to reflect on 
gender and non-binary questions in the learning community as well as in the study field they 
have chosen. We focus on an experiential learning process together and experience the world 
through somebody else’s eyes. This experiential workshop is a tool to practise empathy, 
creativity and understanding of the power relations. This enables the possibility to give 
thoughts on how the game core is applied to varied student groups supporting teachers´ and 
students´ work for coequal education and equal opportunities. The game practise is created 
in collaboration between JAMK University of Applied Sciences and Children and Youth 
Foundation. 


