
HEINE  
Toimintakertomus  
2010–2012  

 1(11) 

  
  
17.1.2013  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto – HEINE  

 

Toimintakertomus 2010–2012 
 

Helsingin yliopiston tutkimuspoliittisessa toimenpideohjelmassa 2010–2012 yliopisto linjasi 
tieteen, innovaatioiden, korkeakoulutuksen ja koulutuksen talouden tutkimuksen ja koulutuksen 
vahvistamisen tiivistämällä tämän toiminnan johdetuksi verkostoksi. Helsingin yliopiston rehtori 
perusti Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkoston elokuussa 2009 (rehtorin päätös 
130/2009). Verkoston keskus sijoitettiin valtiotieteelliseen tiedekuntaan ja sen ydin rakennettiin 
neljän Helsingin yliopistossa jo olemassa olevan toimijan varaan. Nämä ovat Helsinki Center of 
Economic Research (HECER), Higher Education Governance and Management (HEGOM), 
Helsinki Institute of Science and Technology (HIST) ja Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja 
kehittämisyksikkö (YTY). HEGOM sijoittui hallinnollisesti verkoston keskukseen. Muut 
tutkimusalat toimivat itsenäisinä yksikköinä omien tutkimusalojensa yhteydessä, YTY 
käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, HECER Helsingin yliopiston erillislaitoksena ja HIST  
Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston verkostona, jonka koordinaatiotehtävät toteutettiin 
valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiaalitieteiden laitoksella. HEINE ei hallinnoinut näiden 
yksiköiden olemassa olevia toimintoja, vaan verkoston rahoituksella toteutuvia uusia toimintoja. 

Verkoston suunnitteluvaiheen johtoryhmä asetettiin kaudelle 10.8. 31.12.2009 (rehtorin päätös 
130/2009). Tammikuussa 2010 Helsingin yliopiston rehtori asetti johtoryhmän verkoston 
toimikaudelle 2010 2012 (rehtorin päätös 004/2010). Johtoryhmän tehtävänä oli valvoa ja ohjata 
verkoston toimintaa ja taloutta. Koska verkosto sijaitsi osana valtiotieteellistä tiedekuntaa, on 
tiedekunnan dekaani käynyt verkoston osalta yliopiston johdon kanssa tavoiteneuvottelut.  

Ensimmäiset rekrytoinnit verkostoon tehtiin 2010. Verkoston toteutusta vuoden 2009 aikana 
valmistellut tutkimusjohtaja aloitti 1.1.2010. Verkoston johtaja aloitti tehtävässään 1.5., 
suunnittelusihteeri kesäkuussa ja vuoden 2010 kuluessa toiminta käynnistyi kaikilla verkoston 
toimialueilla. Vuoden 2012 alkuun mennessä verkosto toimi sijoitusyksikkönä viidelletoista 
tutkijalle. Verkoston kasvu oli nopeaa: vuonna 2010 henkilötyövuosia kertyi 5,33, vuonna 2011 
14,9 ja vuonna 2012 14,5. Verkoston hallintoa vahvistettiin osa-aikaisella osastosihteerillä 
tammikuussa 2011, ja hallinnon osuus henkilötyövuosista vuonna 2010 oli 0,53, jonka jälkeen se 
vakiintui 1,5 henkilötyövuoteen. 
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Toimikauden 2010 2012 tavoitteet 
Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkoston rehtorin päätöksessä 130/2009 annettuna 
tehtävänä oli Helsingin yliopiston tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen, 
korkeakoululaitoksen, sekä koulutuksen talouden tutkimuksen sekä näiden alojen koulutuksen 
vahvistaminen. Tavoitteena oli rakentaa tutkimusalojen kokonaisuus tuottamaan uudenlaista, 
monitieteistä tietoa ja soveltavaa osaamista, jota voidaan hyödyntää korkeakoulujen 
kehittämistyössä ja korkeakoulupoliittisessa päätöksenteossa. 

Koska toimintakausi oli verkoston ensimmäinen, oli tutkimusalojen yhteistyön rakentaminen 
keskeisellä sijalla. Ensimmäisen toimintakaudella tavoitteena oli luoda perusta, jonka varaan 
toimivaa yhteistyötä on hyvä rakentaa, ja joka takaa verkoston toiminnan jatkuvuuden. 

Verkoston toimintasuunnitelman 2010–2012 mukaisesti tavoitteiksi asetettiin: 

1) Verkosto rekrytoi senioritutkijoita tutkimusalueilleen käynnistämään ja kehittämään 
toimialueitaan. 

2) Verkosto käynnistää ja vahvistaa korkeakoulu- ja innovaatiotutkimushankkeita. 

3) Verkosto järjestää sisäisiä, kansallisia sekä kansainvälisiä seminaareja ja tapahtumia, 
joiden puitteissa kehitetään korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen näkökulmaa ja 
rakennetaan toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tieteenalojen suhteita. 

4) Verkoston toimijat organisoivat tutkijakoulutusta ja toimivat yhteistyössä alueella toimivien 
tutkijakoulujen kanssa. 

5) Verkosto järjestää koulutusta, jonka puitteissa levitetään tietoa ja soveltavaa osaamista. 

6) Verkoston tutkijat julkaisevat tunnustetuilla kansainvälisillä ja kotimaisilla foorumeilla.  

7) Verkosto kiinnittyy kansainväliseen tutkimusyhteisöön sekä hankkeidensa että 
henkilösuhteidensa avulla. 

8) Verkosto harjoittaa aktiivista sidosryhmäyhteistyötä, jolla edistetään verkoston toiminta-
alueeseen liittyvän tutkimustiedon hyödyntämistä. 

 

1 Senioritutkijoiden rekrytointi 
Verkoston alustava käyttösuunnitelma oli laadittu syksyllä 2009 siten, että talousarvio toteutuisi 
vuoden 2010 alusta täysimääräisenä. Verkoston toiminta käynnistyi vähitellen vuoden 2010 
kuluessa. 1.8.2010 alkaen rekrytoitiin henkilöt HECER:in tutkimusjohtajan ja YTY:n 
yliopistotutkijan tehtäviin, ja HIST:n ja HEGOM:n professuurien hakumenettelyt käynnistettiin. 
Vuodelta 2010 käyttämättä jääneen rahoituksen turvin voitiin vahvistaa verkoston alueita, joihin ei 
ollut vielä erikseen osoitettu varoja. Rahoitus käytettiin kahden tutkijatohtorin (HEGOM, HIST) 
sekä tutkimusjohtajan (HEGOM) palkkaamiseen 1.1.2011 alkaen. 

Verkoston perusrahoituksella, ml. HIST:n toimintamäärärahat, ovat työskennelleet seuraavat 
tutkijat:  

 Johtaja 
Ilkka Arminen 1.5.2010–31.7.2012 
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 Professori, korkeakouluhallinnon, organisaatioiden ja johtamisen tutkimus. HEGOM 
Turo Virtanen 1.8.2010–31.12.2010 (ma.), Timo Aarrevaara 1.2.2011–31.12.2011 (ma.), 
1.1.2012–31.7.2015 

 Tutkimusjohtaja, akateemisten professioiden ja korkeakoulujen henkilöstön kehittämisen 
tutkimus, HEGOM 
Timo Aarrevaara 1.1.2010–31.1.2011, Ian Dobson (ma.) 1.2.2011–31.12.2012 

 Tutkimusjohtaja, HECER 
Tuomas Pekkarinen 1.8.2010–30.6.2011, Roope Uusitalo 1.7.2011–31.12.2012 

 Tutkimusjohtaja, yliopistojen kehittämistutkimus (institutional research), HEGOM 
Turo Virtanen 1.1.2011–31.12.2012 

 Tutkimuskoordinaattori, HIST 
Juha Tuunainen 1.1.2010–31.12.2012 

 Yliopistotutkija, YTY 
Liisa Postareff 1.8.2010–31.7.2011, Telle Hailikari 1.8.2011–31.12.2012 

 Tutkijatohtori, korkeakoulupoliittinen ohjaus ja korkeakoulujen muutos, HEGOM 
Arja Haapakorpi, 1.1.2011–31.12.2012 

 Tutkijatohtori, innovaatioiden synty, kehitys ja vakiinnuttaminen, HIST 
Janne Lehenkari 1.1.2011–14.10.2012 
 

Lisäksi verkoston toimintaan on liittynyt Helsingin yliopiston muulla rahoituksella työskenteleviä 
tutkijoita,  tutkimusalueiden johtajista professori Ilpo Helén / Petri Ylikoski (HIST),  professori Sari 
Lindblom-Ylänne (YTY) sekä johtaja Hannu Vartiainen (HECER).  

 

2 Tutkimushankkeiden käynnistäminen ja vahvistaminen 
2.1 Verkoston myöntämät tutkimusmäärärahat 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto on tukenut alan tutkimushankkeita 
tutkimusmäärärahoin 400 000 eurolla per vuosi. Projekteille on myönnetty rahoitus vuodeksi 
kerrallaan, mutta samaa projektia on perustelluissa tapauksissa rahoitettu enintään kolmen 
vuoden ajan. Vuodelle 2010 rahoitusta saaneet tutkimushankkeet käynnistyivät elo-syyskuussa 
2010 tutkimusmäärärahahaun viivästymisen vuoksi, ja rahoituksen käyttöaikaa jatkettiin vuoden 
2011 loppuun. 

Vuoden 2010 haussa hakemuksia tuli 22, joista seitsemälle myönnettin rahoitusta. 2011 
tutkimusmäärärahaussa hakijoita oli 28, joista viisi haki jatkorahoitusta. Rahoitusta myönnettiin 
seitsemälle hankkeelle, joista kolme oli jatkavia. Vuodelle 2012 rahoitusta haki 27 hakijaa, joista 
seitsemän haki jatkorahoitusta. Tutkimusrahoitusta myönnettiin kahdeksalle hankkeelle, joista 
viisi oli jatkohankkeita. 

Vuoden 2012 haussa verkosto siirtyi paperihausta sähköiseen hakuun, ja toimi samalla Helsingin 
yliopiston yhteisen apurahajärjestelmän, Aavan, pilottiyksikkönä osallistuen aktiivisesti sen 
kehittämiseen. 

LIITE 1: Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkoston rahoittamat tutkimushankkeet 2010–
2012 
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2.2 Muut tutkimushankkeet 

HEINE:n rahoittamien projektien lisäksi verkoston tutkijoilla on ollut täydentävällä rahoituksella 
toteutettuja tutkimus- ja arviointihankkeita. Merkittävimmät rahoittajat ovat olleet 
Työsuojelurahasto, Helsingin yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tekes. 

HIST on jakanut omaa tutkimusrahoitusta tieteen- ja teknologiantutkimukseen kohdistuneille 
tutkimushankkeille hieman yli 100 000 euroa vuodessa.  

Verkoston tutkijatohtoreista Liisa Postareffin (YTY) tutkimus on painottunut opetuksen ja 
oppimisen vuorovaikutukseen, Janne Lehenkarin (HIST) avoimiin innovaatioihin yliopisto-yritys -
yhteistyön rajapinnoilla ja Arja Haapakorven (HEGOM) korkeakoulujen laatutyöhön. 

 
 

3 Seminaarit ja tapahtumat 
Verkosto on toimikaudella järjestänyt erilaisia seminaareja ja tapahtumia, jotka ovat luoneet 
areenan verkoston tutkimusalojen luontevalle kohtaamiselle. Tapahtumien puitteissa rakennettiin 
monitieteistä näkökulmaa sekä levitettiin tietoa ja soveltavaa osaamista. 

Keskustelu ja verkoston sisäinen yhteistyö käynnistettiin kick off- tilaisuudessa elokuussa 2010. 
Vapaamuotoinen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus, avoimien ovien iltapäivä, pidettiin 
verkoston tiloissa lokakuussa 2010. Lokakuussa 2010 käynnistettiin verkoston oma 
tutkimusseminaarisarja, jossa verkoston tutkijat esittelivät omia tutkimushankkeitaan.  

Kansallista yhteistyötä rakennettiin huhtikuussa 2011 Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen 
päivillä. Kanssajärjestäjinä toimivat Korkeakoulututkimuksen seura ja Suomen tieteen ja 
teknologiantutkimuksen seura. Päivien keskeisiä teemoja olivat yliopistojen rakennemuutos, 
korkeakouluindikaattorit sekä innovaatiot ja innovaatiopolitiikat. Pyydettyjä puheenvuoroja 
käyttivät prof. Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän  yliopisto; prof. Osmo Kivinen, Turun yliopisto; 
akatemiatutkija Oili-Helena Ylijoki, Tampereen yliopisto; johtaja, tutkimusprofessori Antti 
Hautamäki, Jyväskylän yliopisto sekä prof. Reijo Miettinen, Helsingin yliopisto. Päiville osallistui 
noin 100 tutkijaa ja hallinnon ammattilaista ympäri Suomen.  

Huhtikuussa 2012 Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät laajennettin kansainväliseksi 
konferenssiksi.  Vuoden 2012 teemana oli ”University in Transition”. Keynote-puhujiksi oli kutsuttu 
Dr. Arnaud Chevalier, Royal Holloway, University of London; Prof. Filip Dochy, K.U. Leuven; Prof. 
Benoît Godin, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Canada sekä Prof. Peter 
Maassen, Oslon yliopisto. Osallistujia oli yli 100, joista osa edusti ulkomaisia yliopistoja.  

Lokakuussa 2011 verkosto järjesti Leardership in Practice -konferenssin, jossa keynoten pitivät 
Curtis LeBaron (Brigham Young University) ja Mie Femo Nielsen (University of Copenhagen). 
Yliopiston rakennemuutos ja opiskelijat -tilaisuudessa toukokuussa 2011 keskusteltiin siitä, miten 
opiskelijat kokevat yliopistouudistuksen ja uuden lain vaikutukset. Paneelikeskustelussa mukana 
olivat mm. johtaja Anita Lehikoinen (OKM); vararehtori Ulla-Maija Forsberg (HY) sekä Suomen 
ylioppilaskuntien liiton hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi. HEGOM:n tilaisuus 
Future Challenges Facing Europe’s Higher Education Systems in the 21st Century pidettiin 
tammikuussa 2012. Puhujina olivat Prof. Barbara Kehm ja Prof. Ulrich Teichler Kasselin 
yliopistosta Saksasta. Englannin yliopistouudistukseen perehdyttiin toukokuussa 2012 
seminaarissa The New English University Funding System, jossa puhujina olivat Prof. Rosemary 
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Deem (Royal Holloway, University of London) ja William Locke (Education Funding Council for 
England (HEFCE)). 

Lisäksi HEINE on ollut mukana järjestämässä erilaisia konferensseja useiden yhteistyötahojen 
kanssa. Lokakuussa 2011 verkosto osallistui University Rankings and Europe -workshopin 
järjestämiseen yhdessä Korkeakoulupolitiikan ylikansallinen hallinta -tutkimusprojektin sekä 
Eurooppa-tutkimuksen verkoston kanssa. Workshopissa vieraina olivat mm. prof. Barbara M. 
Kehm, University of Kassel; prof. Richard Münch, Otto-Friedrich-Universität Bamberg; prof. Åse 
Gornitzka, Oslon yliopisto; prof. Niilo Kauppi, University of Strasbourg; prof. Jon Nixon, University 
of Sheffield; sekä Senior Researcher Bob Reinalda, Radboud University Nijmegen. Helmikuussa 
2012 HEINE ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus muodostivat konsortion 
Nordic Conference on Higher Education and Research -konferenssin järjestämiseksi. 
Konferenssin keynote -puhujina olivat University Chancellor Lars Haikola, Sweden; Ph.D. Hans 
Mäntylä, Aalto University; prof.  Sheila Slaugther, University of Georgia; sekä prof.  Susan Wright, 
Aarhus University.   

HEGOM:n seminaari University Reform in Japan and Finland – the 2nd Finnish and Japanese 
Higher Education Seminar järjestettiin huhtikuussa 2011 Tokiossa, ja Sino-Finland Forum on 
Higher Education -seminaari huhtikuussa 2010 Pekingissä ja syyskuussa 2011 Tampereella 
yhteistyössä Tampereen, Pekingin ja Pekingin teknillisen yliopiston kanssa. Pekingin 
seminaarissa 2010 keynote speaker -roolissa olivat mm. prof. Ulrich Teichler, University of 
Kassel; prof. Ma Wanhua, Peking University; pääjohtaja Markku Mattila, Suomen Akatemia; ja 
prof. Huang Futao, Hiroshima University. Tampereella 2011 puhujina olivat mm. opetusneuvos 
Tiina Vihma-Purovaara, OKM; Deputy Director Zhihong Li, Ministry of Education of P.R.China; 
prof. Fuxing Liu, Beijing Normal University; kanlseri Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto; kansleri 
Krista Varantola, Tampereen yliopisto; sekä suurlähettiläs Huang Xing, Kiinan Suomen 
suurlähetystö. 

 

4 Tutkijakoulutus ja yhteistyö tutkijakoulujen kanssa 
HEGOM on partnerina Suomen Akatemian rahoittamassa HEAME-tohtorikoulutusohjelmassa, 
johon on valittu neljä HEGOM:ssa työskentelevää tohtorikoulutettavaa. Heistä yksi on Suomen 
Akatemian rahoittamalla paikalla, ja kolme ns. omarahoitteisella status-paikalla. HEAME:n 
koordinaattorina on Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun HEG-yksikkö ja osallistujina 
Helsingin yliopiston lisäksi Beijing University, Beijing Normal University sekä Michigan State 
University. 

Tieteen ja teknologian alan jatko-opiskelijoita on koulutettu mm. valtakunnallisessa Tieteen, 
teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen tutkijakoulussa (Titeko), jossa HIST:n senioritutkijat 
muodostavat keskeisen voimavaran. 

Taloustieteen tutkijakoulutus on järjestetty pääasiassa Kansantaloustieteen valtakunnallisen 
jatkokoulutusohjelman piirissä. Erityisesti koulutuksen taloustieteeseen keskittyi keväällä 2012 
pidettävä jatkokoulutuskurssi, jonka piti professori Christopher Taber University of Wisconsin 
Madisonista. HECERin toimijat ovat järjestäneet työn ja julkistaloustieteen jatkokoulutus-
seminaareja, joissa koulutuksen taloustieteen kysymykset kuuluvat keskeisiin teema-alueisiin. 
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5 Koulutus 
Verkoston tutkimusalueet ovat itsenäisesti järjestäneet koulutusta, jonka kautta on levitetty 
tutkimukseen perustuvaa tietoa. Koulutuksen tavoitteena on ollut turvata alan kehittyminen, 
tuottaa uutta tutkijakuntaa sekä vahvistaa tutkimuksen laatua, laajuutta ja tutkimuskulttuuria. 
 

5.1 Tutkintotavoitteinen koulutus, opintokokonaisuudet ja kurssit 

HEGOM käynnisti syksyllä 2011 Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien jatko-opiskelijoille 
suunnatun tutkimusjohtamisen opintokokonaisuuden (25 op). Kokonaisuus johdattaa 
tutkimustiedon muodostamisen, arvioinnin ja hyödyntämisen sekä näiden johtamisen 
peruskysymyksiin erilaisissa tutkimusorganisaatioissa ja tutkimusympäristöissä.  

Syksyllä 2011 ja 2012 HEGOM toteutti politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen koordinoiman 
johtamisen sivuainekokonaisuuteen (JOS) kuuluvan kurssin organisaatioiden ja palveluiden 
johtaminen (8 op).  

Tieteen ja teknologian tutkimuksen opintoja on voinut suorittaa Helsingin yliopiston eri 
oppiaineissa pääasiassa sosiaalitieteiden laitoksella. Vuosina 2010-2012 HIST on järjestänyt 
seuraavat kurssit:  

 Changing Dynamics of Science and Technology – Finland in a Global Perspective (2010-
12) 

 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa -tutkimusseminaari (2010) 
 Johdatus tieteen- ja teknologiantutkimukseen (2011) 
 Models, Evidence and Policy (2011, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos) 
 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen tutkimusseminaari (2012) 
 Innovaatiotutkimuksen suuntaukset ja sovellukset (2012) 
 New Modes of Political Engagement (2012) 
 Technology, Society and Environment (2012)  
 Environmental Policy Deliberation (2012) 

 
HECER:in luentosarja työn taloustieteestä on kattanut laajalti myös koulutuksen taloustieteen 
tutkimusta. Toimikaudella 2010–2012 HEGOM osallistui European Masters in Higher Education -
maisteriohjelman (HEEM) toteuttamiseen yhtenä HEEM-konsortion jäsenenä. Muut jäsenet ovat 
Aveiron yliopisto ja Oslon yliopisto. Opetus jatkuu lukuvuoden 2012 2013 loppuun asti.  

 

5.2 Maksullinen täydennyskoulutus 

HEGOM ja YTY toteuttivat yhteistyössä Koulutuskeskus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa 
Korkeakoulujen arviointineuvoston tilaamaan valtakunnallisen laatukoulutuksen (20 op). 
Ensimmäinen kierros oli 2010 2011, toinen kierros toteutui vuoden 2012 aikana. Koulutuksen 
akateemisesta toteutuksesta ovat vastanneet professori Timo Aarrevaara (HEGOM) ja professori 
Sari Lindblom-Ylänne (YTY). 

Syksyllä 2011 HEGOM aloitti korkeakoulujen organisaatiot ja johtaminen –opintokokonaisuuden 
(35 op), jota tarjottiin henkilöstökoulutukseksi yliopistohallinnon esimiestehtävissä ja vaativissa 
asiantuntijatehtävissä toimiville. Osallistujat ovat Helsingin yliopistolta ja Suomen Akatemiasta. 
Koulutus jatkui vuoden 2012 loppuun. 
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Lisäksi HEGOM toimi Tampereen yliopiston HEG:n partnerina Suomen ulkoasianministeriön 
rahoittamassa Building Institutional Capacity for Training Leadership and Management of 
Ugandan Universities (LMUU) -koulutushankkessa, joka toteutettiin yhteistyössä Ugandan 
johtamisinstituutin (UMI) ja Makereren yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa.  

YTY on järjestänyt yliopistopedagogista henkilöstökoulutusta Helsingin yliopistossa.   

 

6 Julkaisutoiminta 
Verkoston tutkijat ovat julkaisseet aktiivisesti omien tutkimusalueidensa arvostetuilla tieteellisillä 
foorumeilla kansallisesti ja kansainvälisesti. Vuonna 2010 verkosto tuotti 14 julkaisua , vuonna 
2011 54 julkaisua ja vuonna 2012 63 julkaisua. Kaiken kaikkiaan julkaisuja on tuotettu 131, joista 
78 on vertaisarvioitua tieteellisiä artikkeleita tai kirjan tai muun kokoomateoksen osia (A1, A2, A3, 
A4), 27 vertaisarvioimattomia tieteellisiä kirjoituksia (B1, B2, B3), 12 tieteellisiä kirjoja (C1, C2), 11  
ammattiyhteisölle suunnattuja julkaisuja (D1, D4, D5) ja 3 suurelle yleisölle suunnattua artikkelia 
(E1, E2).* Verkoston julkaisuja on koottu yhteen Helsingin yliopiston TUHAT-tietokantaan. 

 

7 Kiinnittyminen kansainväliseen tutkimusyhteisöön 
Verkoston kiinnittymistä kansainväliseen tutkijayhteisöön edistettiin perustamalla elokuussa 2011 
tieteellinen neuvottelukunta, joka koostui 16 korkeakoulu- ja innovaatioalan kansainvälisestä 
tutkijasta. Tieteellisen neuvottelukunnan jäseniä osallistui vuoden 2012 tutkimusmäärärahahaun 
arviointiin sekä kutsuttuina puhujina verkoston järjestämiin tilaisuuksiin, mm. Korkeakoulu- ja 
innovaatiotutkimuksen päiville huhtikuussa 2012.  

Toimikaudella 2010 2012 verkostossa vieraili useita kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita. Vieraat 
tekivät yhteistyötä tutkimusalojen ja -hankkeiden kanssa sekä pitivät yleisöluentoja.  

Verkoston tutkijat ovat kiinnittyneet kansainväliseen tutkimusyhteisöön henkilökohtaisten 
kontaktiensa ja tutkimusyhteistyön kautta.  HEGOM:n tutkijat ovat olleet mukana kansainvälisissä 
vertailevissa tutkimusprojekteissa, mm. CAP,  EUROAC ja Prisma. Niissä aineistot mahdollistavat 
julkaisuja Helsingin yliopistolle vielä useita vuosia eteenpäin.  HIST liittyi vuonna 2011 jäseneksi 
European Forum for Studies of Policies for Research and Innovationiin (Eu-SPRI). 

 

8 Sidosryhmäyhteistyö ja asiantuntijatehtävät 
8.1 Sidosrymäyhteistyö ja yhteistyökumppanit 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto on aktiivisesti pyrkinyt yhteistyöhön alansa 
tieteellisten seurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Molemmat Korkeakoulu- ja 
innovaatiotutkimuksen päivät järjestettiin yhteistyössä Korkeakoulututkimuksen seuran ja Tieteen 
ja teknologian tutkimuksen seuran kanssa. Täydennyskoulutusta järjestettiin Palmenian ja 
Suomen Akatemian kanssa yhteistyönä. Kursseille ja muihin verkoston järjestämiin tilaisuuksiin 
kutsuttiin puhujia mm. sektoritutkimuslaitoksista, Helsingin yliopiston keskushallinnosta, muista 
yliopistoista ympäri maailman sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

                                                
* Tiedot TUHAT-tietokannasta 4.12.2012. 
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Verkoston rahoittamissa tutkimushankkeissa tehtiin yhteistyötä mm. Tietotekniikan tutkimuslaitos 
HIIT:n, Demolan ja Opetushallituksen kanssa.  

HECER:in toimijat perustivat syksyllä 2011 koulutuksen taloustieteen tutkijaverkoston, jonka 
tavoitteena on lisätä kiinnostusta koulutuksen taloustieteen tutkimukseen, koota yhteen 
koulutuksen taloustieteen tutkimusta, sekä lisätä alan tutkijoiden yhteistyötä. Verkostoon kuuluu 
kymmenen tutkijaa seitsemästä eri yliopistosta Suomessa ja ulkomailla. 

Tärkeä osa sekä HECER:in että HIST:n tutkijoiden verkottumista on ollut toiminta usean eri 
yliopiston piirissä.  

 

8.2 Asiantuntijatehtävät 

Verkosto on toimikaudella vastannut useisiin selvitys- ja tietopyyntöihin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriölle laadittiin ehdotus yliopistojen rahoitusmalliuudistuksesta, ja Valtioneuvoston 
kanslialle vastattiin tulevaisuusselontekoa koskevaan tietopyyntöön. Verkosto vastasi myös 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjouspyyntöön yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnin 
toteutuksesta. 

Vuonna 2012 HEINE toteutti Helsinki Education and Research Area -konsortion (HERA) 
toiminnan arvioinnin. Arviointi liittyy HERA Metropolialueen korkeakoulujen yhteisen 
aluestrategian ja Helsingin seudun innovaatiostrategian toimeenpanoon. Suomen Akatemian 
Tieteen tila 2012 -raporttiin laadittiin analyysi ihmiskunnan ja yhteiskunnan suurien haasteiden 
näyttäytymisestä tutkimusrahoituksessa. 

Verkoston toimijat ovat osallistuneet monipuolisesti mm. korkeakoulujen laadunvarmistuksen 
auditointeihin, strategiatyöskentelyyn Helsingin yliopistossa, tieteellisten seurojen hallituksiin sekä 
tieteellisten julkaisujen toimittamiseen.  

 

9 Tavoitteiden toteutuminen 

HEINE koostui verkoston keskuksesta ja tutkimusalueista, mutta sen rakenne ei ollut selkeä. 
HEGOM:ia lukuunottamatta tutkimusalueiden toiminnot olivat itsenäisiä, HEINE:stä 
riippumattomia. Tämä osaltaan vahvisti HEINE:n roolia ennemmin rahoitusinstrumenttina kuin 
profiililtaan yhtenäisenä verkostona. Hallintomallista tuli toimintaan nähden varsin raskas, ja 
verkoston rahoituksella kilpailtujen tutkimushankkeiden valinta ja hallinnointi oli toimintaa 
keskeisesti profiloiva tekijä. Tieteellisen neuvottelukunnan rooli verkoston toiminnassa jäi 
vähäiseksi. 

Verkoston toiminnan kannalta oli keskeistä tutkimushankkeiden tukeminen ja sitä kautta eri alojen 
tutkijoiden liittäminen osaksi verkoston toimintaa. Tutkimusmäärärahahakua ja hakemusten 
arviointimenettelyjä kehitettiin vuosittain, mutta toiminnan lyhyen ajan puitteissa 
tutkimushankkeiden tukemisesta ei muodostunut yliopiston strategiaa ja verkoston 
tutkimusalueita yhdistävää välinettä.   

Tutkimustiedon hyödyntäminen ja saattaminen osaksi yliopistollisen toiminnan käytäntöjä toteutui 
mm. opetus- ja koulutustoiminnan kautta. Tämän lisäksi rakennettiin pohjaa yliopistojen 
kehittämistutkimuksen ja akateemisen yliopistotutkimuksen yhteistyölle.  
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Tutkimusalojen yhteistyön rakentaminen ei edennyt odotusten mukaisesti, ja lähinnä jonkin verran 
yhteistyötä syntyi selvitys- ja tietopyyntöihin vastattaessa. Verkoston rahoittamissa 
tutkimushankkeissa oli tutkimusalueidenvälistä yhteistyöpotentiaalia, mutta toimintaa yhdistäviä 
hankkeita ei juuri käynnistynyt ja tutkijoiden liikkuminen tutkimusalueiden välillä jäi vähäiseksi. On 
selvää että tähän vaikutti verkoston toiminnan lyhyt kausi.  

Verkoston perustamisvaiheessa rekrytointi painottui senioritutkijoihin, ja odotukset olivat korkealla 
heidän ympärilleen muodostuvista monitieteisistä tutkimusryhmistä. Verkoston tutkimusalueiden 
yhteisten aiheiden oli tarkoitus painottua korkeakoulutuksen ja innovaatiotoiminnan 
vaikuttavuuteen, yliopistoihin globaalissa muutoksessa ja korkeakoulujen johtamiseen. 
Monitieteisiä tutkimusryhmiä ei juuri ehtinyt syntyä. Julkaisujen korkea määrä kertoo siitä, että 
verkostossa toteutui runsaasti tutkimusta, mutta tutkimusalueiden yhteistyönä toteutuneiden 
julkaisujen määrä jäi vähäiseksi.  

Verkoston toiminnan päättyessä 31.12.2012, vuoden 2013 alusta alkaen jatkuvia toimintoja ovat: 
- Koulutuksen taloustieteen alueelle sijoittuvan tutkimusjohtajan tutkimus- ja opetustehtävät 
- Henkilöstökoulutuksena annettava korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus 
- Tutkimusjohtamisen opintokokonaisuus 
- Higher Education Administration, Management and Economics (HEAME) tohtoriohjelma 
- HEGOM:in vastuut JOS-opetuksesta 
- Muut korkeakouluhallinnon, -organisaatioiden ja -johtamisen professorin opetus- ja 

tutkimustehtävät 
- Tieteen ja teknologiantutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun opetustehtävät (TITEKO) 
- Muut tieteen ja teknologian tutkimuksen professorin opetus- ja tutkimustehtävät 
- YTY:n yliopistotutkijan opetus- ja tutkimustehtävät 

 
Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät osoittautuivat kestäväksi toimintatavaksi, jota on 
tarkoitus jatkaa valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä Korkeakoulututkimuksen seuran ja 
Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seuran kanssa. On mahdollista hakea myös muita 
relevantteja toimijoita päivien toteutumisen varmistamiseksi. 
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LIITE1: Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkoston rahoittamat 
tutkimushankkeet 2010–2012  

1) The changing academic profession: the impact of globalisation, diversification and institutional reorganisation on 
academic work and employment conditions (EUROAC-FIN) 
Projektin johtaja: prof. Timo Aarrevaara, HEGOM 
Muut tutkijat: tutkimusjohtaja Ian Dobson, HEGOM; tutkijatohtori Liisa Postareff, YTY, tohtorikoulutettava Janne 
Wikström, HEGOM 
- 2012: 30 000 € 
- 2011: 60 000 € 
- 2010: 47 000 € 

2) The emergence of non-academic staff and the para-academic profession in universities – a Finno-Nordic 
perspective 
Projektin johtaja: tutkimusjohtaja Ian Dobson, HEGOM 
Muut tutkijat: suunnittelija Paula Ranne, HEGOM 
- 2012: 20 000 € 

3) Transnational governance of higher education: ideas, policy instruments and institutional change 
(Korkeakoulupolitiikan ylikansallinen hallinta: pehmeät ohjausmekanismit ja ideoiden diffuusio) 
Projektin johtaja: yliopistonlehtori Tero Erkkilä, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos 
Muut tutkijat: tohtorikoulutettava Ossi Piironen, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos; tutkimusavustaja Max 
Eklund, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos; ylitarkastaja Johanna Moisio, OKM; tutkimusprofessori Niilo 
Kauppi, University of Strasbourg 
- 2012: 27 000 € 
- 2010: 49 000 € 

4) Educational choices and information on labor market prospects (Informaation merkitys opiskelupaikan ja -alan 
valinnassa) 
Projektin johtaja: prof. Klaus Kultti, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos 
Muut tukijat: akatemiatutkija Tuomas Pekkarinen, HECER; Senior Research Scientist Sari Kerr, Wellesley College; 
tutkijatohtori Matti Sarvimäki, Aalto 
- 2012: 45 000 € 
- 2011: 70 000 € 

5) Building and using policy-relevant economic models – the case of time discounting 
Projektin johtaja: prof. Uskali Mäki, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos 
Muut tutkijat: tohtorikoulutettava Alessandra Basso, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos 
- 2012: 50 000 € 

6) What do course grades tell us about the quality of learning outcomes? 
Projektin johtaja: tutkijatohtori Liisa Postareff, YTY 
Muut tutkijat: prof. Sari Lindblom-Ylänne, YTY; tutkijatohtori Telle Hailikari, YTY; tutkimusavustaja Milla Räisänen, 
YTY; tutkimusavustaja Tarja Tuononen, YTY 
- 2012: 60 000 € 
- 2010: 78 000 € 
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7) Promoting working life competencies in university education 

Projektin johtaja: yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori Auli Toom, käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
Muut tutkijat: tutkijatohtori Liisa Ilomäki, käyttäytymistieteden laitos; projektitutkija Minna Lakkala, 
käyttäytymistieteiden laitos; pedagoginen yliopistonlehtori Hanni Muukkonen, Maa- ja metsätaloutieteellinen 
tiedekunta 
- 2012: 75 000 € 

8) Varieties of the third mission: mechanisms and institutions of university-society relationship in different disciplines 
Projektin johtaja: tutkimuskoordinaattori Juha Tuunainen, HIST 
Muut tutkijat: prof. Reijo Miettinen, käyttäytymistieteiden laitos; tohtorikoulutettava Terhi Esko, HIST 
- 2012: 55 000 € 
- 2011: 50 000 € 

9) Encouraging faster graduation – the role of financial incentives 
Projektin johtaja: tutkimusjohtaja Roope Uusitalo, HECER 
Muut tutkijat: tutkija Ulla Hämäläinen, KELA; tutkija Kristian Koerselman, HECER 
- 2012: 38 000 € 

10) Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen – vertaileva tapaustutkimus 
Projektin johtaja: tutkijatohtori Tiina Mälkiä, HEINE 
Muut tutkijat: projektitutkija Aku Kallio, HEINE; projektitutkija Miia Lähde, HEINE 
- 2011: 60 000 € 
- 2010: 74 000 € 

11) Onko korkeakoulutus riskisijoitus? 
Projektin johtaja: tutkimusjohtaja Roope Uusitalo, HECER 
Muut tutkijat: tutkija Kristian Koerselman, HECER 
- 2011: 55 000 €  

12) Priority-setting in research management (PrisMa) – organizational and leadership reactions to institutional reforms 
in Finnish and Swedish Universities (50 000 €) 
Projektin johtaja: tutkimusjohtaja Turo Virtanen, HEGOM 
Muut tutkijat: tohtorikoulutettava Maria Pietilä, HEGOM 
- 2011: 50 000 € 
- 2010: 53 000 € 

13) Oppimisen arviointi tutkimuspohjaiseksi 
Projektin johtaja: pedagoginen yliopistonlehtori Viivi Virtanen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 
Muut tutkijat: tutkijatohtori Katrianna Halinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta; pedagoginen yliopistonlehtori 
Nina Katajavuori, farmasian tiedekunta; pedagoginen yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemi, eläinlääketieteellinen 
tiedekunta; yliopistonlehtori Leena Suominen, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos 
- 2011: 55 000 € 

14) Yhteisöllisten verkkopalveluiden käyttö ryhmätyössä 
Projektin johtaja: yliopiston lehtori, laitoksen johtaja Keijo Rahkonen, sosiaalitieteiden laitos 
Tutkijat: tohtorikoulutettava Peter Peltonen, sosiaalitieteiden laitos 
- 2010: 45 000 € 

15) Kohtaamisia: tiedeviestinnän uudet muodot 
Projektin johtaja: prof. Esa Väliverronen, sosiaalitieteiden laitos 
Muut tutkijat: tohtorikoulutettava Vienna Setälä, sosiaalitieteiden laitos; tutkimusavustaja Sampsa Saikkonen, 
sosiaalitieteiden laitos 
- 2010: 54 000 € 


