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SESSIO 1: ASIANTUNTIJATYÖN MUUTOS 
 

Esitys 1: 9.15-9.40 
Nokkala, Terhi, Jyväskylän yliopisto, Bojana ulum and Tatiana Fumasoli 

Early career women in social sciences: perceptions on networking in academia 

The aim of this presentation is to discuss the perceptions of early career women (ECW) 
working in social science on networking in academic contexts. Previous research on the 
topic states, for example, that developing and profiting from networking skills is considered 
important in order to increase one's own social capital in academia (social capital theory); 
that women and especially early career women are “outsiders” with little legitimacy to build 
and maintain their own networks (network theories), and that women may have non-
instrumental reasons for networking (gender studies).  

Taking these assumptions as a starting point, we discuss the following empirical research 
questions. A) What does our case tell us about early career women's networking in 
academic community? B) What definitions, meanings and interpretations do ECW in 
academia give for networking? C) How, why and with whom do ECW in academia network? 
D) How do early career women in academia perceive the effects of their gender on the 
networking processes? Additionally, following Bourdieu (1986) and Archer (1995) we seek to 
highlight the following theoretical perspectives: A) How do early career women act 
strategically and with which resources? B) How do they legitimize their strategy? C) What 
does this mean for the academic field? and D) What are the implications for the agency of 
early career women? 

These research questions will be discussed based on a set of qualitative group interviews 
with 12 early career women working in social sciences in Europe and beyond. We seek to 
highlight the lived experiences of the interviewees rather than claim generalizability beyond 
our small sample. We argue that networking is motivated by intellectual, pragmatic and 
strategic purposes and acquired through gatekeepers such as supervisors (mediated 
networks), through participation in shared tasks (participatory networks) or through sharing 
attributes such as career stage (attribute-based networks). The access to networks depends 
not only on career stage, but also on individual skills and resources as well as the field and 
institutional power dynamics.  Networks operate at different levels: local, national and 
international, which at different contexts may bear different significance and weight.  

 



Esitys 2: 9.40-10.05 
Kuoppala, Kari & Pekkola, Elias, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 
 
Määräaikaisten tutkijoiden työn muutos - tilastollista tarkastelua 
 
Esityksessä luodaan katsaus määräaikaisten tutkijoiden työn ja työn tekemisen edellytysten 
kehitykseen vuosina 1998 - 2010. Esitys perustuu Tieteentekijöiden liiton 
jäsenkyselyaineistoon, niiltä osin kuin aikasarjoja on tuotettavissa. Tulokset valottavat 
määräaikaisuuden subjektiivisten ja objektiivisten tekijöiden muutosta. Määrällisen aineiston 
avulla voidaan kuvata myös työnteon keskeisten edellytysten, kuten rahoituksen, työn 
projektiluonteistumisen ja yliopistosektorin merkittävän kasvun vaikutusta akateemisen työn 
luonteeseen sekä työntekijöiden jaksamiseen ja motivaatioon. Akateemisen työn muutosta 
peilataan suomalaisen työelämän yleiseen kehitykseen ja kansainväliseen akateemisen työn 
muutosta käsittelevään tutkimukseen.    
 
 

Esitys 3: 10.05-10.30 
Aarrevaara, Timo, Helsingin yliopisto, Higher Education Governance and Management 
(HEGOM),Faculty of Social Sciences 
 
Puun ja kuoren välissä – Professioiden kohtaaminen yliopistoissa 
 
Yliopistojen akateemisiin ammatteihin on kohdistunut ristiriitaisia odotuksia. Toisaalta 
hallinnon profession merkityksen kasvu on ilmeinen korkeakoulutuksen laajentuessa, mutta 
samalla vaatimukset työn ammattimaistumisesta ja monipuolistamisesta ovat kasvaneet. On 
kehittynyt oma yliopistohallinnon ala, jossa tarvitaan erityistä sektorikohtaista tietoa paitsi 
tutkimuksen ja opetuksen erityisestä luonteesta myös hallinnosta ja rahoituksesta. Vuoden 
2009 yliopistolaki velvoittaa yliopistoja järjestämään toimintansa siten, että tutkimuksessa, 
taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa voidaan varmistaa korkea 
kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Nämä 
vaatimukset toteuttaa osaltaan yliopistoissa työskentelevä henkilöstö, jonka toiminnan 
edellytysten parantaminen on kasvavan tavoitetason edellytys. Tässä raportoitava tutkimus 
tarkastelee, miten yliopistojen hallintohenkilöstö näkee professionsa, miten he tarkastelevat 
työn muutosta ja miten he arvioivat professionsa tulevaisuutta. 
 
Esitelmä perustuu helmikuussa 2013  kerättyyn 216 vastaajan aineistoon. Tutkimusryhmän 
esittämä kysymys on, onko  akateemisen ja hallinnon profession väiliin muodostuva tila 
tunnistettavissa tämän aineiston perusteella. Kyselytutkimuksen on toteuttanut  Helsingin 
yliopiston tutkimusryhmä Higher Education Governance and Management (HEGOM) 
yhteistyössä Pohjoismaisen yliopistohallintoyhteistyön (NUAS) kanssa. 
 
 
 

Esitys 4: 10.30-10.55 
Räsänen, Keijo, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 

Yliopiston illuusio – mitä epäonnistuneen instituution jälkeen? 

”Yliopiston ideasta” on kirjoitettu sivistyneitä tekstejä. Moni länsimaissa tunnettu ajattelija on 
jossain elämänsä vaiheessa ottanut kantaa siihen, millainen yliopiston tulisi olla (Kant, 
Weber ym.). Näiden ideoiden historiasta on myös kirjoitettu hienoja teoksia (esim. Delanty). 



Nykytilanteessa tämä kirjallisuus voi kuitenkin tuntua voimattomalta, nostalgiselta 
romantisoinnilta.  

Uusliberaalit reformit ovat tehneet yliopistosta epäonnistuneen instituution. Yliopisto ei enää 
keskity tukemaan tutkimus- ja kasvatustyötä eri aloilla, vaan yhtenä markkinainstituutioista 
se kilpailee taloudellisista varannoista ja on myyvinään tutkimustuloksia, koulutuspalveluita 
ja muita hyödykkeitä maksukykyisille asiakkaille. Nyt tutkija-opettajat ja opiskelijat ovat 
yliopiston ”inhimillisiä resursseja”, joita hankitaan, hyödynnetään ja vaihdetaan. 
Vanhimmissa yliopiston ideoissa he olivat yliopisto. Nyt heidän tehtävänsä on palvella 
yliopiston johtoa sekä tuottaa johdon määrittämiä suoritteita, mainetta ja tulovirtoja. 

Kun yliopiston ideat ovat päätyneet kierrätyskeskuksen takanurkkaan, on aika keskustella 
yliopiston illuusiosta. Illuusio on toivekuva, joka ei välttämättä toteudu mutta antaa silti 
toiminnalle mielen ja motiivin – se on eräänlaista innostavaa toive-ajattelua. Bourdieun 
mukaan jokaisella kentällä tarvitaan jokin ’illusio’, joka tekee osallistumisesta vaivan arvoista. 
Nykylainsäädännön sisältämä kuva yliopistosta ei tarjoa illuusiota vaan pelkän deluusion: 
paikkaansa pitämättömän käsityksen nykymaailmasta. Se on kuitenkin sikäli tehoava, että 
se vie yliopistoissa työskenteleviltä ja opiskelevilta illuusion ja samalla työ- ja opiskeluhalut.  

Tässä puheenvuorossa leikitellään sillä ajatuksella, että nykyisen, epäkäytännöllisen 
instituution tilalle rakennetaan jossain vaiheessa uusi yliopisto illuusioineen. Kysymykset 
ovat seuraavia: Voisimmeko jo nyt kuvitella, mikä saisi ihmiset jälleen uskomaan yliopistoon? 
Mistä voimme löytää niitä toiveajattelun rippeitä ja uusia aineksia, joiden varaan voidaan 
luoda toimiva yliopisto? Ainakin kannattaisi aluksi kerrata ne illuusiot, joita entiset yliopiston 
ideat ylläpitivät. Näin vältämme hylättyjen toiveitten toistelua. Toinen etsiskelyn suunta voisi 
olla se, mihin nykyisen tutkimus- ja koulutustoiminnan eri muodot tarvitsisivat yliopistoa.   

Tämä on kaikki sikäli vain ajatusleikkiä, että 2030-luvulla tullaan vielä elämään nykymallisen 
yritysyliopiston varjossa. Pysyvää on vain muutosjohtaminen, joten laadullisesti erilaisen 
yliopiston mahdollisuus ei ole näkökentässä. Tässä tilanteessa on vastuutonta herättää 
optimismia, koska hyvän työn odotuksissa pettyminen tuottaa tuskaa ja voi murtaa ihmisiä. 

Joku kriittinen kommentoija kiistää edellä väitetyn sillä perusteella, että onhan kaupallisella 
yliopistollakin illuusio. Ja vieläpä illuusio, joka saa jotkut raatamaan vuorotta. Tämä 
vastaväite on kuitenkin helposti kumottavissa: kyseessä on illuusion sijasta pelkotila. Pelko 
siitä, että häviää kilpailun ja tulee tuomituksi epäihmisten kastiin. Jo nuori opiskelijakin tietää, 
että kilpailun voittaminen ei tuota mitään hyvää – ei ainakaan siinä määrin, että tämä 
oikeuttaisi itsetuhoisen elämäntavan. Yrittämällä pysyy vain mukana hieman pidempään. Jos 
kyseessä olisi illuusio – toive jonkin hyvän toteutumisesta, niin poliitikot ja yliopistojohtajat 
eivät käyttäisi niin paljon voimavarojaan ihmisten uhkailuun, pelotteluun ja valvontaan. 
Yliopiston illuusioksi ei kelpaa se, että muutama harva voittaja saa mainetta mammonan 
kera ja muita kohdellaan hylkytavarana.  

 

 
 

 



SESSIO 2: RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN 
OHJAUS 
 

Esitys 1: 12.00-12.25 
Koschke, Pauliina, Tampereen yliopisto 

Aallon ja TTY:n muodonmuutos toimijoiden kokemana  

Suomalainen yliopistolaitos on viime aikoina ollut voimakkaiden muutoksien kohteena. 
Muutoksen kärjessä ovat olleet säätiöityneet yliopistot, Tampereen Teknillinen Yliopisto sekä 
Aalto-yliopisto. Erityisesti Aalto-yliopiston tavoite on asetettu korkealle: pyrkiä 
maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä. Huippua on lähdetty tavoittelemaan 
innokkaasti ja vauhdikkaasti, fuusio toteutettiin nopealla aikataululla ja Aallon aloittaessa 
toimintansa otettiin myös käyttöön uudenlainen johtamisjärjestelmä. Aallon pyrkimykset ovat 
luoneet yliopistokentässä uudistumispainetta myös muille toimijoille, erityisesti TTY:lle. 
TTY:ssä suuret muutokset on toteutettu rauhallisemmassa tahdissa, enemmän yksi 
kerrallaan.  
 
Rakenteiden, järjestelmien ja prosessien uudistaminen ei kuitenkaan yksin riitä todellisten 
muutosten aikaansaamiseksi. Uudistusten varsinaiset toteuttajat löytyvät yksiköiden sisältä, 
niiden johto ja henkilöstö kohtaavat muutosten käytännön haasteet ja mahdollisuudet 
päivittäisessä työssään. Näin ollen kiinnostavaa on, kuinka toimijat ovat muutokset kokeneet, 
ja mitä valitut keinot ovat käytännössä tarkoittaneet? 
 
Yliopistoissa toteutetut uudistukset olivat muodollisen rakenteellisia, mutta edellyttävät 
samalla huomattavaa kulttuurin muuttumista. Huomion arvoista on, että useat rakenteiden 
muutoksista ovat olleet niin laajakantoisia, että ne vääjäämättä heijastuvat myös sosiaalisiin 
rakenteisiin. Organisaation rakenteita muuttamalla on samalla muutettu sitä, kuinka 
korkeakoulujen eri osat liittyvät toisiinsa. Aiemmin osien väliset yhteydet olivat selvät ja 
toimijat tiesivät, millä tavalla vuorovaikutus kunkin osan välillä (ja sisällä) toimii. Sosiaalisten 
rakenteiden uudelleen muotoutuminen ja vahvistuminen ei toteudu yhtä nopeasti kuin 
tekninen rakenteiden muuttaminen. Kuitenkin juuri sosiaalisten rakenteiden toimivuus on 
edellytys muutosten toteutumiselle käytännössä. Merkille pantavaa on, että uudistus tuotiin 
nimenomaan organisaation rakenteiden uudistamisena, ei kulttuurisena muutoksena. 
Merkittäviä tuloksia myös odotetaan verrattain nopealla aikataululla. 
 
Esitys perustuu vuosina 2010 ja 2011 Aallossa sekä TTY:ssä kerättyyn 
haastatteluaineistoon.  Haastatteluita tehtiin molemmissa yliopistoissa johdon (Aallossa sekä 
yliopiston että korkeakoulujen johto, TTY:ssä yliopiston johto ja tiedekuntadekaanit) sekä 
tutkimus-, opetus- ja hallintohenkilöstön edustajien kanssa. Tarkastelen esityksessäni 
näiden haastatteluiden valossa sitä, millaisia toimintalinjoja säätiöyliopistoissa on luotu 
uudistettuun johtamisjärjestelmään, säätiöstatukseen ja uudelleen organisointiin liittyen sekä 
erityisesti johdon ja henkilöstön kokemuksia toteutetuista muutoksista. Toisin sanoen, 
millaisten tapojen kautta uudistumistavoitteita ja – malleja on valjastettu omaan yksikköön 
sekä millaisia vaikutuksia ja osittain odottamattomia seurauksia valituilla keinoilla on 
toimijoihin ollut.  
 
 

 

 

 



Esitys 2: 12.25-12.50 
Korpinen, Eira, Jyväskylän yliopisto & Peltonen, Taina, Mänttä-Vilppula 

Tarvitseeko yliopisto yhteistyöverkostoja? – Teorian ja käytännön dilemman 
ratkaiseminen akateemisessa opettajankoulutuksessa   

…”vain hallinnon, tieteen ja käytännön työntekijöiden yhteistyöllä voidaan kasvatuksen 
ongelmia ymmärtää ja selvittää” (Alli Kantola Tulevaisuuden opettaja 1985, 7) 

PISA -tutkimusten ansiosta suomalainen opettajankoulutus on huikean kansainvälisen 
mielenkiinnon kohteena. ’Suomen mallissa’ erilaista ja erityistä on mm. akateeminen 
luokanopettajankoulutus, joka käynnistyi 30 vuotta sitten. Opettajankoulutuksen keskeinen 
haaste on ollut turvata opintojen mielekkyys ja korkea taso erityisesti syventävissä 
opinnoissa sekä tukea teorian ja käytännön vuoropuhelua. Kuvaamme yhteistyötä, joka alkoi 
vuonna 1994 perustetussa Tutkiva opettaja-verkostossa. Yhteistyö on liittynyt tiettyihin 
institutionaalisiin prosesseihin mm. opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämiseen, 
opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen, tutkimukseen ja julkaisutoimintaan. Yhteistyötä 
voidaan tarkastella myös elämäkerrallisesta näkökulmasta, joka liittyy esim. urakehitykseen 
ja yhdistystoimintaan. Opettajankoulutuksen näkökulmasta yhteistyön tavoitteena on ollut 
kehittää opettajankoulutusta vastaamaan koululaitoksen ja yhteiskunnan koululle asettamiin 
haasteisiin luomalla toimivat yhteistyösuhteet tutkiviin opettajiin eri puolille maata ja eri 
koulumuotoihin sekä tarjoamalla opettajaksi opiskeleville mahdollisuuksia työskennellä 
erilaisissa toimintaympäristöissä tutkivien opettajien kouluilla: opettajaharjoittelu, 
tutkielmaopinnot jne. Opettaja-tutkijan, hallinnon edustajan näkökulmasta yhteistyöllä sai 
kontaktin meneillä olevaan tutkimukseen sekä pysyvään yhteyden yliopistoon. Yhteistyö 
vähensi kilometreissä kaukana olevan koulun (kentän/kunnan) henkistä etäisyyttä 
yliopistoon. Yhteistyön kautta sai apua omalla paikkakunnalla vallitseviin ajankohtaisiin 
kysymyksiin ja henkilökohtaista varmuutta tehdä opetustyötä sekä edetä myös tieteellisessä 
työssä. Tutkiva opettaja-verkosto on tarjonnut yhteisen keskustelufoorumin tutkiville 
opettajille, opettajaksi opiskeleville ja opettajankouluttajille (Tutkiva opettaja –päivät, Teacher 
Researcher Summer School) sekä julkaisukanavan (Journal of Teacher Researcher/Tutkiva 
opettaja -julkaisusarja). Verkostossa on pyritty parantamaan opettajien 
vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä kehittämisessä sekä tukemaan tutkivien opettajien 
hankkeita ja mahdollisuuksia tieteellisiin jatko-opintoihin yliopistossa. Arvioimme tavoitteiden 
toteutumista tapausesimerkkien avulla liittämällä havainnot opettajuuden neljännen 
sukupolven (Hargreaves, A., 2003; 2006, 673-691)  haasteisiin koululaitoksen ja 
opettajankoulutuksen kehittämiskontekstissa sekä arvioimme opetusalan työtehtävissä 
toimivien ammatillisen pääoman karttumista (Hargreaves & Fullan 2012) siirryttäessä 
työtehtävistä toisiin ja toimittaessa yhteistyöverkostoissa. 

Asiasanat: teacher as researcher, networking, collaboration teacher education-teacher 
researcher schools, professional capital 

 

 

 

 



Esitys 3: 12.50-13.15 
Sutela, Marja, Tampereen ammattikorkeakoulu 

Uudistuvan AMK-opettajuuden johtaminen 

Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen lähtökohtana on vastata muuttuvan 
toimintaympäristön haasteisiin. Ammattikorkeakouluissa on vahvistettava strategista 
ajattelua ja toimintaa sekä lisättävä tehokkuutta. Strategian toimeenpano on vietävä 
tuloksellisesti läpi koko organisaation. Tämä edellyttää muutoksia rakenteissa,   
toimintatavoissa, johtamiskäytännöissä ja asiantuntijatyössä. 

Ulkoisesta toimintaympäristöstä nousevat paineet pakottavat ammattikorkeakouluja 
kehittämään oppimisprosesseja joustaviksi. Ammattikorkeakoulujen on verkostoiduttava 
jatkuvasti vahvemmin ympäröivän yhteiskunnan kanssa, jotta vaatimukset mm. koulutuksen 
työelämävastaavuudesta toteutuvat. Lisäksi uusien opiskelijasukupolvien ajattelu- ja 
toimintatavat haastavat uudistamaan ammattikorkeakoulujen koulutus- ja opetusmuotoja. 
Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen ja opetuksen personoinnin tarve lisääntyy koko 
ajan. Toimintaympäristön muutokset vaativat opetusalan asiantuntijatyön innovatiivista ja 
inspiroivaa johtamista. 

Opetustyössä muutokset painottuvat erityisesti seuraaviin asioihin: 

 työn tuloksellisuus korostuu osana ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvaatimuksen 
kasvua työn organisoinnin tulee olla nykyistä joustavampaa osana koko 
organisaation jatkuvaa uudistumista 

 työn monimuotoisuus kasvaa 
 modernit oppimiskäsitykset muuttavat itse opetustyötä. 

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön ajatukset omasta työstä ja työnkuvasta vaihtelevat 
suuresti. Toisille on luontevaa työskennellä tiimeissä ja he kokevat myös hanke- ja muun 
kehittämistyön olevan osa työtä. Toisille opetustyö on lähtökohtaisesti yksin tehtävää ja 
hanketyöskentely on vierasta. Nämä erot orientaatiossa AMK-opettajan työhön selittyvät 
vain osittain koulutusalakohtaisista eroista   

Tampereen ammattikorkeakoulun tavoitteena on tulevina vuosina kehittää 
ammattikorkeakoulun toimintatapoja opetustyön johtamisessa ja lisätä täten 
opetushenkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista sekä auttaa sietämään epävarmuutta. 
Kehittämistyö on hankkeistettu ja siinä on useita osa-alueita. Mm. työajansuunnittelua 
kehittämällä pyritään lisäämään joustavuutta ja opettajatiimien vastuuta opetustyön 
resurssien jakamisesta. Yliopettajuuden kehittämisellä pyritään edistämään maksullista  
hanke- ja palvelutoimintaa. 

 

 

 

 

 



Esitys 4: 13.15-13.40 
Huusko, Mira & Simola, Mari, Helsingin yliopisto  

Mitä nyt kuuluu, Bolognan prosessi? Bolognan prosessi historiallisena ja 
diskursiivisena projektina 

Eurooppalainen korkeakoulutusjärjestelmä ja tutkinnot ovat edellisen ja kuluvan 
vuosikymmenen aikana olleet mittavien uudistusten kohteina. Uudistusten moottorina on 
toiminut ylikansallinen ja ministerivetoinen Bolognan prosessi, tavoitteenaan yhtäläinen 
Eurooppalainen korkeakoulutusalue (European Higher Education Area).  Tällä hetkellä 
prosessissa on mukana 47 valtiota. Kaksi- ja sittemmin kolmisykliseen tutkintorakenteeseen 
siirtyminen, tutkintojen kansainvälinen tunnistaminen, laadunarviointi ja opiskelijakeskeinen 
oppiminen ovat keinoja, joiden avulla on pyritty lisäämään sekä liikkuvuutta niin 
kansallisvaltioiden, tutkintojärjestelmien kuin aineiden sisällä että parantamaan 
opiskelijoiden työllistymistä.   

Esityksessä tarkastelemme Bolognan prosessia historiallisena ja diskursiivisena poliittisena 
prosessina.  Aineistomme koostuu ministerikokousten julkilausumista, kommunikeoista 
(Sorbonne 1998, Bologna 1999, Praha 2001, Berliini 2003, Bergen 2005, Lontoo 2007, 
Leuven/Louvain-la-Neuve 2009, Budapest-Wien 2010, Bucharest 2012). 
Koulutusjärjestelmään ja tutkintoihin kohdistuvaa muutosta tarkastelemme erittelemällä 
prosessin tavoitteita, keinoja ja toimenpiteitä, sekä näiden historiallista kehkeytymistä ja 
muuntumista. Bolognan prosessin institutionalisoitumisen poliittisena prosessina 
(seurantajärjestelmän kehittyminen, ohjausryhmän perustaminen jne.) rajaamme siihen, 
millaisena se esitetään kommunikeateksteissä. Erittelemme myös, millaisia käsityksiä ja 
ideaaleja kommunikeoissa tuotetaan Euroopasta, yliopistosta,  tieteellisestä tiedosta ja sen 
suhteesta korkeakoulutukseen sekä koulutusjärjestelmän tuottamasta asiantuntijuudesta.   

 

 

 
 


