
Työryhmä: Korkeakoulutus ja professiot 

 

Yliopistojen ja yliopistokoulutuksen rakenteita on uudistettu, rahoitusjärjestelmää ja sen kriteerejä 

muutettu ja uusi yliopistolaki on siirtänyt yliopistot muodollisesti valtiontalouden ulkopuolelle. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa ja niiden oppilaspaikkoja karsimassa. 

Korkeakoulutuksen koko kenttä on myllerryksen kohteena. Mitä tämä kaikki merkitsee 

korkeakouluissa tehtävän opetus- ja tutkimustyön näkökulmasta? Miten korkeakouluissa 

työskentelevien professioiden - tutkijoiden, opettajien ja hallintohenkilökunnan - työnkuva, 

johtaminen ja hallinta muuttuvat/ovat muuttuneet tässä kehityksessä? Mikä on oppiaineiden ja 

oppineisuuden rooli ja merkitys tässä muutoksessa? Entä muuttavatko uudistukset korkeakoulujen 

roolia asiantuntija-ammattikuntien keskeisinä tuottajina ja uusintajina? 

 

Työryhmään toivotaan teoreettisia ja empiirisiä esitelmiä, joissa käsitellään professioita 

korkeakouluissa eri näkökulmista. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi urakehitystä ja 

urajärjestelmiä, korkeakouluissa tehtävän työn epävarmuutta ja yhteisöllisyyttä, työn tehostamisen 

muotoja, kirjoittamisen ja julkaisemisen välttämättömyyttä, korkeakoulujen johtamista eri tasoilla, 

hallintoa ja sen kasvua korkeakouluissa, sukupuolen, iän ja muiden erontekojen merkitystä sekä 

opetuksen ja tutkimuksen vuorovaikutusta.  
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Workshop: Professions in higher education 

 

The structures of higher education institutions have been reformed, funding system and its criteria 

have been changed and the new university act has moved universities formally out of the state 

budget. The funding model of polytechnics is under reconstruction and the number of study places is 

cut down. The whole field of higher education is in the whirlwind. What does this all mean for the 

teaching and research in the higher education institutions? How have professions and their 

management changed as connected to this development? What is the role and meaning of disciplines 

and scholarship as a part of this change? Do these reforms change the role of higher education 

institutions as the central producers of professions? 

 

To this working group are welcomed both theoretical and empirical presentations, which deal 

professions in higher education institutions from different perspectives. Presentations can analyze 

e.g. career development and career systems, job insecurity and collegiality in professional work in 

higher education institutions, forms of work intensification, inevitability of writing and publishing, 

management of higher education institutions on different levels, administration and its growth in 

higher education institutions, the meaning of gender, age or other kind of diversity and differences, 

and the interaction between teaching and research.     
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