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Esipuhe

Käsillä oleva raportti on osa kansainvälistä ”Changing Academic Profession”  -tutkimus-
hanketta, jossa vertailun kohteena ovat kansalliset korkeakoulujärjestelmät, instituu-
tiomallit, oppialat ja sukupolvet, kansainvälisyys ja akateemisten markkinoiden synty 
sekä akateemisen uran houkuttelevuus työmarkkinoiden kilpailutilanteessa. Muuttuva 
akateeminen professio-tutkimus tuottaa vertailevaa tietoa akateemisen työn luonteen 
muutoksesta ja etsii korkeakoulujärjestelmien muutostekijöitä. Kansainväliseen hank-
keeseen osallistuu noin 25 maata ja sen johdossa toimivat professori Ulrich Teichler 
(Universität Kassel) sekä professori William Cummings (Washington University).

Akateeminen professiolle ei ole kansainvälisesti vakiintunutta määritelmää. Aka-
teeminen professio määritelläänkin varsin usein kansallisista korkeakoulutuksen eri-
tyispiirteistä käsin. Suomessa akateemisen profession rajat ovat väljät, joten otannassa 
päädyttiin rajaamaan tutkimus koskemaan korkeakoulujen opetus- ja tutkimushen-
kilökuntaa. Otoksen rajaamisen lisäksi kansainvälinen konteksti asetti tutkimukselle 
suuria haasteita, jotka heijastuvat myös maaraporttiin. Raportti antaa kuvan Suomen 
korkeakouluissa tehtävästä akateemisesta työstä, akateemisesta urasta ja korkeakouluista 
työympäristöinä. Raportti kokoaa monia korkeakoulutuksen kannalta keskeisiä teemoja 
samojen kansien sisään.   

Maaraportissa analyysin lähtökohtana on kahden korkeakoulujärjestelmän vertailu. 
Tulevissa julkaisuissa tuloksia raportoidaan tieteenalojen näkökulmasta sekä kansainvä-
lisenä vertailuna. Laaja aineisto antaa mahdollisuuden tarkastella korkeakoulu-uudis-
tusten lähtökohtaa empiirisen tiedon valossa. Se on tarkoitettu korkeakoulututkijoiden, 
hallinnon ammattilaisten, kehittäjien ja päätöksentekijöiden käyttöön. Toivomme 
raportin olevan hyödyksi ymmärrettäessä Suomen akateemisen profession luonnetta 
ja työn kehittämismahdollisuuksia.

Tutkimushanke on toteutettu pääosin opetusministeriön sektoritutkimusrahoituk-
sella, ja sen toteutusvaihetta on tukenut ohjausryhmä. Tutkimuksen kohteina olevissa 
korkeakouluissa ja yliopistoissa monet ovat osallistuneet otoksen toteuttamiseen.  On 
aihetta kiittää kaikkia heitä sekä muita tutkimuksen toteutusta tukeneita tahoja. Kii-
tämme myös refereiltä saamiamme arvokkaita kommentteja, jotka olemme ottaneet 
huomioon tekstin viimeistelyvaiheessa. 

Helsingissä ja Tampereella 15.4.2010

Tekijät
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1

Korkeakoulujärjestelmän 
ja akateemisen työn muutostekijöitä

Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toteutetaan 2000-luvulla laajoja muu-
toksia, joiden taustalla on uusien ikäluokkien laajentunut pääsy korkeakoulutukseen, 
julkisrahoitteisen toiminnan lisääntyneet vaatimukset avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä 
sekä korkeakoulujen toimintamallien modernisointi. Kansainvälistymisen haasteisiin 
vastaaminen on merkinnyt yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistymistä laa-
jemmiksi yksiköiksi, kiinteän omaisuuden kasvattamista mm. rakennusinvestoinnein 
sekä aktiivisempaa otetta aineettoman omaisuuden hallinnassa. Opetus, tutkimus ja 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat toiminnan alueita, joissa yliopistojen osaaminen 
on perinteisesti vahvaa. Korkeakoulut toimivat Suomessa myös osana innovaatiojär-
jestelmää, joissa niiden keskeisinä partnereina ovat työ- ja elinkeinokeskukset, TEKES 
sekä kunnat ja kuntayhtymät (OECD 2006, 19). Tämä järjestelmä on saanut viime 
vuosina osakseen voimakasta kritiikkiä, sillä sen on katsottu johtavan fragmentoitunei-
siin korkeakoulujärjestelmien rakenteisiin, epäselvään työnjakoon korkeakoulujen ja 
muiden julkisten tutkimuslaitosten välillä sekä puuttelliseen globaaliin näkökulmaan 
korkeakoulujen toiminnassa (Veugelers, R. & al. 2009, 80). 2000-luvulla globaaleilla 
markkinoilla  yliopistot toimivat alueilla, joilla niiden riskit ovat perinteisiä toimialoja 
suuremmat (Aarrevaara & Maruyama 2008). 

Akateeminen professio on menestyksellisesti tehnyt työnsä tarpeelliseksi hyvin 
erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. Samalla akateemiseen professioon kohdistuu 
kuitenkin varsin ristiriitaisia odotuksia, joissa korkeakoulusektoreilla toimivilta asian-
tuntijoilta odotetaan kasvavaa kykyä tiedontuotantoon ja tiedon siirtämiseen samalla, 
kun monet keskeiset työn edellytykset ovat heikentyneet. Jürgen Enders ja Ulrich 
Teichler (1997) ovatkin jo 1990-luvulla ennustaneet osuvasti akateemista professiota 
oman menestyksensä uhriksi. 
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Meneillään olevat rakenteellisen kehittämisen uudistukset vaikuttavat sekä ammat-
tikorkeakoulu- että yliopistosektorilla. Suomalaisessa korkeakoulujen kehittämisessä 
on sitouduttu duaalimalliin, jossa kunkin yliopiston ja ammattikorkeakoulun profi ili 
painottuisi opetuksen, tutkimuksen, työelämäkäytäntöjen ja aluekehitystehtävän suhteen 
(OPM 2007, 5). Käytännössä rakenteellinen kehittäminen merkitsee yhteistyön korkea-
koulujen sektorirajat ylittävää yhteistyön tiivistymistä ja korkeakoulujen yhdistämistä. 
Vuoden 2010 alusta aloittivat Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakou-
lun ja Taideteollisen korkeakoulun muodostama Aalto yliopisto,Joensuun ja Kuopion 
yliopistojen pohjalle rakentunut Itä-Suomen yliopisto ja  Turun kauppakorkeakoulun 
sekä Turun yliopiston. (OPM 2008a.) Korkeakouluverkkoa tultaneen tiivistämään 
edelleen opetusministeriön linjausten mukaisesti.  

The Magna Charta of European Universities on eurooppalaisia yliopistoja edusta-
vien rehtoreiden vuonna 1988 allekirjoittama asiakirja. Taustalla on vahva eurooppa-
lainen ajattelu yliopistoista julkista tehtävää hoitavina instituutioina, joiden tarkoitus 
on palvella yleistä hyvää (Maassen & Olsen 2007, 10–11). Magna Charta -perusteinen 
lähtökohta korkeakoulujärjestelmien kehittämiseksi tähtää yliopistojen autonomian 
turvaamiseen, liittää opetuksen ja tutkimuksen kiinteästi yhteen, turvaa tutkimuksen 
ja koulutuksen vapauden sekä vaalii eurooppalaista humanistista perintöä (Aarrevaara 
2010, 60). Tämä tukee perinteisen akateemisen profession määritelmää, jossa tutkimus 
ja opetus ovat erottamattomia.  Yliopistoille on tällöin keskeisintä tutkimuksen vapaus, 
mikä näkyy vapautena valita aiheet, teoriat, menetelmät ja julkaisukanavat. Näiden 
periaatteiden toteutuminen on Suomessa koettu tärkeäksi, jopa keskeiseksi, akateemi-
sen profession toimintaedellytyksiä turvaavaksi tekijäksi.Magna Charta of European 
Universities -asiakirjan ilmaisemat  periaatteet eivät voi toteutua ongelmitta erilaisissa 
yhteiskunnallisissa tilanteissa, ja korkeakoulujen etääntyminen liiaksi yhteiskunnan 
kehityksestä voi olla riski. Suomessa suuri muutos tulee tapahtumaan uuden yliopis-
tolainsäädännön myötä 2010 (Aarrevaara, Dobson & Elander 2009). 

Suomalaisen yliopistojärjestelmän uudistuminen kiteytyy toisaalta toiminnan 
muutoksia tukevaan rakenneuudistukseen ja toisaalta henkilöstön toimintatapojen 
muutokseen. Uusi yliopistolaki voi vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja 
vaikuttavuutta. Suomalaisen järjestelmän keskeisenä haasteena onkin laadun ja laa-
juuden ylläpidon samanaikainen ratkaiseminen. Jos korkeakouluverkko säilyy laajana, 
on korkeatasoisen laadun ylläpitäminen vaikeaa. Uusi yliopistolaki voi edistää korkea-
koulujen roolin vahvistamista innovaatiojärjestelmässä sekä parempien edellytyksiä 
kilpailla kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.

Vuonna 1997 säädetty yliopistolaki on korvattu uudella yliopistolailla, joka tuli 
voimaan vuoden 2010 alusta alkaen. Tämä laki muuttaa yliopistot valtionhallinnon yk-
siköistä julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi tai yksityisoikeudellisten säätiöiden ylläpitämiksi 
korkeakouluiksi. Suomen yliopistojen hallintoon ja rahoitukseen osallistuu nykyistä 
merkittävämmin yliopistojen ulkopuolisia toimijoita, myös yksityiseltä sektorilta. 
Yliopistouudistuksessa virat muuttuvat työsopimussuhteisiksi tehtäviksi, ja samalla 
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työantajavastuu siirtyy valtiolta yliopistoille itselleen (Aarrevaara 2009, Tirronen & 
Nokkala 2009). Yliopistojen mahdollisuus itsenäiseen henkilöstöpolitiikkaan lisääntyy 
vastuun myötä oleellisesti. Kyseessä on laaja korkeakoulureformi, jonka on tarkoitus 
tuoda dynaamisuutta yliopistojärjestelmän lisäksi korkeakoulutukseen ja tieteeseen 
kokonaisuudessaan. Uudistus saattaa myös edistää liikkuvuutta akateemisen yhteisön 
sisällä ja yliopistojen sekä muiden sektoreiden välillä. Kun valmistelu uuden yliopistolain 
osalta on Suomessa vielä kesken, tuottaa muuttuva akateeminen professio-survey osaltaan 
tietoa akateemisen työn määrittämiseksi kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa.

Ehdotus uudeksi yliopistolaiksi (2§) määrittää nykyisen yliopistolain tapaan, 
että yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista 
sivistystä. Yliopistojen tehtävänä on myös antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä ope-
tusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Yliopistojen 
tehtäviin on sisällytetty myös vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa sekä tutki-
mustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen. 
Ehdotus uudeksi yliopistolaiksi 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 yliopistoissa työskentelevä henkilöstö, jonka 
toiminnan edellytysten parantaminen on kasvavan tavoitetason edellytys. 

Kun yliopistoilla on ollut monopoli tutkijakoulutukseen, ovat teollisuus ja julkinen 
sektori perinteisesti seuranneet yliopiston tiedontuotannon tapoja. Tämä tilanne on 
muuttumassa korkeakoulutuksen muuttuessa kansallisesta globaaliin kontekstiin. Eri-
tyisesti globaalissa tietotaloudessa yliopisto seuraa muuta yhteiskuntaa ja tästä seuraavan 
relevanssivaatimuksen katsotaan rajoittavan akateemista vapautta. Yliopistojen intressi 
tuottaa tietoa tiedon itsensä vuoksi on sekin yhä relevantti näkökulma. 

Tarve dynaamiseen muutokseen yliopistojen rakenteissa johtaa muutokseen myös 
akateemisen työn sisällöissä. Suomessa akateemisen profession kannalta meneillään 
olevat rakenteelliset uudistukset ja uusi yliopistolaki vasta aloittavat uudistustyön, joka 
tulevina vuosina muuttaa merkittävästi työn tekemisen edellytyksiä yliopistoissa. Yksi 
akateemisen profession muutoksen keskeisistä kysymyksistä on, voiko akateeminen 
ura säilyttää houkuttelevuutensa kilpailussa korkeasti koulutetusta työvoimasta. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi kysymys akateemisesta vapaudesta akateemisen työn 
määrittävänä kilpailutekijänä on noussut Suomessakin vahvasti esille. 

Tiedon kasvun nopea sykli on kuitenkin aiheuttanut sen, että yliopistot eivät enää 
voi varmistaa alaan sidottua tietopohjaa koko eliniän ajaksi (Abbott 1988, 210). Euroop-
palainen tietoyhteiskunnan muodostuminen on kuitenkin vahvasti haastanut yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut kehittämään tehtäväänsä tiedon tuottamisen, siirtämisen ja 
levittämisen teknisinä ja sosiaalisina innovaatioina. Suomalaisille korkeakouluinsti-
tuutioille tämä on 2000-luvulla merkinnyt aiempaa joustavampaa, tilivelvollisempaa 
ja avoimempaa hallintotapaa.
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Tieteellisen profession rooli voi olla erilainen yliopistoissa ja ammattikorkeakou-
luissa, korkeakoulujen sisällä eri tiedealoilla, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä 
sekä yksityisten ja julkisen sektorin välillä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ero 
on tämän raportin tulkintojen näkökulmasta tarkastellen tutkimuksen asemassa, sillä 
yliopistoille tutkimus on päätehtävä mutta ammattikorkeakouluille päätehtävä on 
opetus (Weert, Kaiser & Enders 2006, 168).

Suomessa suuri osa tieteellisen profession edustajista toimii korkeakoulujen ulko-
puo lella, eivätkä kuulu tämän analyysin määrittämään akateemiseen professioon. 
Tieteelliseen professioon valikoidutaan tieteenalaan sidotun koulutuksen avulla, mutta 
ammatissa kehittyminen edellyttää koulutuksen lisäksi myös laajempaa osaamisen 
ylläpitoa ja kehittymistäi (Abbott 1988, 210). Merkittävä osa akateemisen oppiarvon 
saaneista tutkijoista työskentelee yksityisellä sektorilla tiedon tuottamisen tehtävissä 
esimerkiksi tutkimuslaitosten, yritysten, tiedehallinnon ja kirjastolaitoksen palveluk-
sessa. Akateeminen professio kattaa siten ne tutkimusprofession edustajat, jotka ovat 
nimitettyinä yliopistojen ja korkeakoulujen tehtäviin. Tällöin akateemisen profession 
tehtävät liittyvät Suomessa tutkimukseen, opetukseen, yhteiskunnalliseen vaikuttavuu-
teen tai näitä tehtäviä toteuttavien yksikköjen akateemisiin johtotehtäviin. 

Donald Lightin (1974, 10) määritelmää Suomeen soveltaen akateeminen professio 
muodostaa korkeakouluissa vahvan yhteisön, joka vaikuttaa keskeisesti rekrytointeihin 
akateemisiin tehtäviin ja niihin valittavien kouluttamiseen, arvioi jäsentensä kelpoi-
suutta, on vastuussa työn laadusta, omaa korkean arvostuksen ja perustaa toimintansa 
monimutkaiseen tiedon järjestykseen. Suomessa akateeminen ura on ollut varsin yh-
denmukainen, ja akateemisissa tehtävissä on edellyttänyt pääsääntöisesti työskentelyä 
eri ura-askelmilla. Liikkumista yliopistojen ja yhteiskunnan muiden alojen tehtävien 
välillä on rajoittanut yliopiston suuntaan siirryttäessä tutkimuksen ja opetuksen me-
riittien dominoiva asema virantäytöissä. Samalla on huomioitava, että yliopistojen 
tehtävät eivät vastavuoroisesti aina pätevöitä muiden alojen tehtäviin. Akateemisella 
professiolla on tämän vuoksi itseään täydentävän instituution piirteitä, mikä on toki 
yleisemminkin professioiden ominaisuus (Dill 1982, 256). 

Akateeminen professio ei ole yhtenäinen, mutta joitakin piirteitä voidaan kuitenkin 
löytää liittyen akatemisen profession merkityksen kasvuun yhteiskunnassa, akateemisen 
työn vaativuuteen, työn itsenäisyyteen, sekä työn erilaistumiseen (Enders & Teichler 
1997). Akateemisen profession merkitys yhteiskunnassa tiedon tuottajana ja levittäjänä 
on korostunut 2000-luvun aikana, mutta akateemisen profession asemaan vaikuttaa 
järjestelmätasolla mm. valtion roolin muutos ja korkeakoulutuksen talouteen ja rahoi-
tukseen liittyvät tekijät sekä laajemmin kansainväliseen talouteen liittyvät epävarmuus-
tekijät. Alakohtaisesti on havaittavissa merkittäviä eroja siinä, takaako akateemisen 
vapauden ensisijassa epävarmuustekijöiden hallinta vai perinteisen akateemisen työn 
edellytysten turvaaminen. 

Alakohtaisesti työn vaativuus eroaa ja samoin työn sisällölliset painotukset. Ope-
tuksen, tutkimuksen ja palvelutehtävän painotukset voivat olla erilaisia, ja tasapaino 



Muuttuva akateeminen professio Suomessa – 13  

näiden tehtävien välillä voi tarkoittaa myös jonkun osa-alueen laiminlyömistä. Näin 
erityisesti silloin, jos perustehtävien hoitoon liittyy akateemisen yhteisön hallinnollisia 
velvoitteita.  Akateemiselle professiolle tyypillisten töiden itsenäisyys on korkea ja siihen 
sisältyy mahdollisuus tehdä työn sisältöä määrittäviä valintoja itsenäisesti. Työtehtävien 
välillä on toki tässä suhteessa eroja (emt, 347–348).

Korkeakouluinstituutioiden tasolla epävarmuustekijöitä tuottavat lisäksi uudet 
osallistumisen mallit ja vaatimukset tutkimuksen relevanssin lisäämiseksi sekä perinteiset 
akateemiseen kollegiaalisuuteen ja sosiaalisuuteen liittyvien toimintatapojen muuttu-
minen. Nämä epävarmuustekijät näyttäisivät esiintyvän samanaikaisesti kehittyneiden 
taloudellisten järjestelmien maissa, ja vastaukseksi niissä haetaan korkeakoulujärjestel-
män tehokkuutta, vaikuttavuutta ja relevanssia (Teichler 2007, 21–22). 

Yksi merkittävistä akateemista työtä kuvaavista epävarmuustekijöistä on määräai-
kaisuus. Suurin osa akateemisista työtehtävistä on tällä hetkellä määräaikaisia. Trendi on 
ulottunut kaikkien akateemisten tehtävien tasoille, joskin ilmiö koskee ennen kaikkea 
nuorimpia akateemisen yhteisön jäseniä. Määräaikaisissa tehtävissä työn määrittely ja 
tavoitteiden saavuttamisen todentaminen ovat yleistyneet, mikä on muuttanut akatee-
misen työn luonnetta.  Monet uudet työnjakoa edistävät välineet, kuten tulosvastuu, 
vuosittaiseen kokonaistyöaikaan siirtyminen ja työajan seuranta on koettu akateemisen 
vapauden rajoitteiksi. Samalla ne ovat työtä ja henkilöstöresursseja määrittäviä välttä-
mättömiä elementtejä. Määrä-aikaiset työsuhteet ohjaavat erikoistumiseen perinteisen 
laaja-alaisen akateemisen työnkuvan sijaan. Erikoistuminen opetukseen, tutkimukseen 
tai yliopistojen sosiaalista vaikuttavuutta edistäviin tehtäviin edellyttää laajemminkin 
työnjaon selkiyttämistä yliopistojen sisällä. 
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2

Muuttuva akateeminen professio -survey

2.1 Suomea koskevan surveyn toteutus

Muuttuva akateeminen professio -tutkimus on Suomessa suunnattu kaikkiin ammatti-
korkeakouluihin ja yliopistoihin. Sen teemoina ovat ura ja ammatillinen asema, yleinen 
tilanne työssä ja toiminnassa sekä opetus, tutkimus ja johtaminen. Tutkimusta voidaan 
hyödyntää Suomen korkeakoulutuksen uudistuksissa sekä kansainvälisessä vertailussa 
erityisesti niiden maiden kanssa, jotka ovat toteuttaneet surveyn samanmuotoisena 
kuin Suomessa. Vuonna 2007–2008 toteutetun tutkimuksen päävastuulliset laitokset 
olivat University of Kassel ja Washington University. Survey-tutkimukseen osallistuvien 
tutkimusryhmien kohteena olivat  Argentiina, Australia, Brasilia, Intia, Japani, Kana-
da, Kiina ja Hong Kong, Ranska, Saksa, Suomi, Malesia, Meksiko, Norja, Portugali, 
Ruotsi, Alankomaat, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Myöhemmin surveyn on toteuttanut 
useita muita maita. 

Muuttuva akateeminen professio-surveyn taustalla on vuonna 1992 toteutettu 
survey. Suomi ei ole aiemmin ollut näissä laajoissa survey-tutkimuksissa mukana. Osa 
kysymyksistä on edelleen samoja kuin surveyn alkuvaiheessa, mutta kyselylomake on 
sanut myös uusia ulottuvuuksia. Lähtökohtana tarkastelussa on akateemisen uran 
houkuttelevuus työmarkkinoiden kilpailutilanteessa  sekä akateemisen yhteisön kyky 
muuntaa profession edellytyksiä tietoyhteiskunnassa ja kansallisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Vertailun kohteena ovat kansalliset korkeakoulujärjestelmät, instituutiomallit, 
oppialat ja sukupolvet. 

Kyselytutkimuksen perusjoukkona on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
päätoiminen opetus- ja tutkimushenkilöstö. Tutkimusta voidaan hyödyntää Suomen 
korkeakoulutuksen uudistuksissa sekä kansainvälisessä vertailussa erityisesti 18 muun 
maan kanssa, jotka ovat toteuttaneet kyselyn samanaikasesti kuin Suomen CAP-survey. 
Maakohtaisen kyselyn on toteuttanut Tampereen yliopiston Higher Ecucation Group 
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(HEG) ja sen taustalla on toiminut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Anita Lehi-
koinen (puheenjohtaja, OPM), Timo Luopajärvi (Arene), Ragna Rönnholm (Tieteen-
tekijöiden liitto), Liisa Savunen (Suomen yliopistojen rehtorienneuvosto sekä Maarit 
Valo (Professoriliitto). Tutkimusryhmän ovat muodostaneet  tutkimusjohtaja Timo 
Aarrevaara ja tutkija Elias Pekkola sekä surveyn toteusvaiheesssa professori Seppo Hölttä 
ja suunnittelija Päivi Manninen. Sunnittelija Tea Jansson on osallistunut lomakkeen 
kääntämiseen. Tulosten kansainvälisen analyysin ja raportoinnin osalta ryhmään on 
kuulunut myös tohtori Ian Dobson (Monash Unviersity). Hankkeen maakohtainen 
päävastuu on Timo Aarrevaaralla. Raportin teknisestä toteuttamisesta on ensisijaisesti 
vastannut Elias Pekkola (luvut 2.2–6 ja 9), joka aloitti tutkijana projektin toisen vuo-
den, vuoden 2007, lopulla. 

Tutkimuksessa kerättiin tietoa akateemisen työstä varsin laajasti. Monista tutkimuk-
sen teemoista on tehty jo aikaisemmin varsin merkittävää ja edelleen ajankohtaista ja 
usein fokusoidumpaa tutkimusta. Muuttuva akateeminen professio-tutkimushankkeen 
tarkoitus onkin antaa yleiskuva suomalaisesta korkeakouluissa tehtävästä opetus- ja 
tutkimustyöstä sen tekijöistä sekä tekemisen edellytyksistä. Tutkimus hankkeen tuoma 
suurin lisäarvo on siinä, että varsin hajanainen tieto, joka on tuotettu varsin erilaisin 
metodein ja otoksin on pyritty kokoamaan yhteen aineistoon, jonka otos on riittävän 
laaja kansallisien yleistyksien tekemiseen. Muuttuva akateeminen professio –surveyn 
erityinen kiinnostavuus syntyykin mahdollisuudesta tutkia akateemisen työn eri osa-
alueiden suhteita ja yhteyksiä. Tutkimushanke tuleekin keskittymään tämän raportin 
jälkeen julkaistavissa artikkeleissa näiden yhteyksien kuvaamiseen.

2.2 Otos

Akateemista professiota voidaan määritellä työnkuvan lisäksi hyvin monesta lähtökoh-
dasta käsin (kts. mm. Pekkola 2009a) esimerkiksi sen, tavoitteiden tai yhteiskunnallisten 
funktioiden kautta. Akateemisen profession työn päämäärää on luonnehdittu mm. 
nuorten kouluttamisella ja ihmiskunnan intellektuaalisen pääoman kasvattamisella 
(Clark 1987, 106–107). Donald Lightin (1974) professioteoreettinen akateemisen 
profession määritelmä (kts. kuvio 1 ja Pekkola 2009a) antaa edelleenkin hyvän lähtö-
kohdan profession määrittelylle. Lightin mukaan akateemisella kentällä toimii kolme 
eri työntekijäryhmää, joista kahdella on professiolle tyypillisiä piirteitä. Akateemiseen 
henkilöstöön (faculty) kuuluvat ovat yliopistoissa työ- tai virkasuhteessa akateemisissa 
tehtävissä olevia työntekijöitä. Tieteellinenen professio (scholarly profession) on tie-
teellisen työskentelyn ammattilaisten ryhmä, jonka keskeisin tehtävä on uuden tiedon 
tuottaminen ja tieteen edistäminen. Akateeminen professio (academic profession) 
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muodostuu henkilöistä, jotka kuuluvat sekä tieteelliseen professioon, että akateemiseen 
henkilöstöön. Tässä tutkimuksessa Lightin määrittelyä sovelletaan siten, että akatee-
misen profession jäsenet ovat korkeakoulussa työsuhteessa olevia tieteellisen profession 
edustajia. Määritelmä jättää ulkopuolelleen yksiselitteisesti koko hallinto- ja tukipalve-
luhenkilökunnan. Muiden henkilöstöryhmien asema osana akateemista professiota ei 
ole yksiselitteinen, vaikka yliopistojen rooli esimerkiksi tutkijakoulutuksessa on ollut 
keskeinen. (ks. Aarrevaara 2009, Pekkola 2009a.) 

Tässä raportissa akateeminen professio on määritelty otoksenmäärittelyvaiheessa 
kaikkien Suomen korkeakoulujen päätoimiseksi opetus- ja tutkimushenkilökunnak-
si. Suomessa korkeakoululaitoksen muodostavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.  
Akateemista professiota on luontevaa tarkastella koko korkeakoulukentän leveydeltä, 
koska korkeakoulujärjestelmää kehitetään yhä kasvavassa määrin yhtenä kokonaisuu-
tena. Vaikka hallinnolliset tehtävät ja akateemiset tehtävät ovat lähentyneet toisiaan, 
ja esimerkiksi monien suunnittelijoiden ja koordinaattoreiden tehtäviin kuuluu myös 
perinteisesti akateemisiksi miellettyjä toimintoja, on opetus- ja tutkimushenkilökunta 
edelleenkin luonteva akateemista työtä kartoittvan tutkimuksen otoksen perusta. Otosta 
laadittaessa opetus- ja tutkimushenkilökunnan hallinto- ja tukipalveluhenkilökunnasta 
erottelivat korkeakoulut itse, sillä pelkkien ammattinimikkeiden perusteella erottelua 
olisi erityisesti ammattikorkeakouluissa mahdoton tehdä. Otoksen kannalta merkittäviä 
ratkaisuja olivat:

 1. Molemmpien korkeakoulusektoreiden sisällyttäminen otokseen
 2. Koko opetus- ja tutkimushenkilökunnan (oppiarvosta ja ammattinimikkeestä 

riippumatta) sisällyttäminen otokseen
 3. Ainoastaan päätoimisten työntekijöiden sisällyttäminen otokseen
 4. Korkeakouluinstituutioiden ulkopuolisten toimijoiden pois jättäminen otoksesta
 5. Hallinto- ja tukipalveluhenkilökunnan pois jättäminen otoksesta
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Kuvio 1. Kyselyn otos Suomalaisen korkeakoululaitoksen sektoreiden suhteutuminen Lightin 
professiomääritelmään ja puuttuva akateeminen professio-surveyn otoksen määrittyminen.
                            

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosien 2007–2008 vaihteessa joulu-marraskuussa. Ai-
neistokeruu toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe suoritettiin web-kyselynä. 
Kysely toteutettiin Webrobol Oy:n ohjelmistoa käyttäen. Webropolin järjestelmästä 
vastaajille lähetettiin sähköpostisaate, jossa oli linkit selainperustaiseen kyselylomakkee-
seen. Vastaaja saattoi valita suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen kyselylomakkeen. 
Sähköisellä kyselylomakkeella vastasi, suoritettujen karhukierrosten jälkeen, yhteensä 
1191 vastaajaa. Kyselylomakkeista 16 kappaletta vastaanotettiintyhjinä, joten analy-
soitavia vastauksia jäi jäljelle 1175.

Kyselyn toinen osio toteutettiin postikyselynä. Kaikille niille, jotka eivät olleet 
vastanneet sähköiseen kyselyyn pyrittiin lähettämään postitse paperinen kyselylomake.  
Kireän kansainvälisen aikataulun vuoksi tutkimusryhmällä ei ollut mahdollisuutta 
täydentää sähköpostiosoitteistoa postiosoitteistoksi korkeakouluilta, vaan osoitteiston 
täydennys tehtiin julkisia tietolähteitä käyttäen tutkimusapulaisen toimesta. Paperisia 
kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 2561 kappaletta. Palautuneet lomakkeet vähen-

Akateeminen henkilöstö1 Tieteellinen professio2Akateeminen 
professio

Akateeminen 
henkilöstö3

1  Päätoimisessa työsuhteessa ammat-
tikorkeakoulussa akateemisesna työn 
tekijänä

3  Päätoimisessa työsuhteessa yliopistossa 
akateemisena työn tekijänä

2  Akateemisen tieteenalan hyväksymä 
ja tekee akateemista työtä

otos

Ei otoksessa
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nettynä oli paperisten lomakkeiden määrä 2545. Paperisilla lomakkeilla tavoitettiin 
siten yli 60 % web-lomakkeella vastaamattomasta joukosta.

Toisen vaiheen lomakkeet lähetettiin suomenkielisinä lukuun ottamatta ruotsinkie-
lisiä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, joihin lähetettiin ruotsinkieliset lomakkeet. 
Vastaajille varattiin mahdollisuus tilata lomake suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
Määräaikaan mennessä analysoitavia vastauksia saatiin yhteensä 277. Postikyselynä 
suoritetun karhukierroksen vastausprosentiksi muodostui 10, 9 %. Postikyselyn kar-
huamista ei enää toteutettu. Paperilomakkeiden ja sähköisen lomakkeiden puuttuvien 
tietojen määrässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää tai reaalista eroa. 

Valtaosa kyselyyn (86,5 %) vastanneista vastasi suomenkielellä. Ruotsinkielisiä 
vastauksia oli 7,5 % ja englanninkielisiä kuusi prosenttia. Ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen suhteelliset kielijakaumat poikkesivat jonkin verran toisistaan. Poikkeamat 
olivat englanninkielisten vastaajien kohdalla, ruotsinkielisiä vastaajia oli suhteellisesti 
yhtä paljon molemmilla sektoreilla. Yliopistoissa englanniksi vastanneiden osuus oli 
sama kuin ruotsinkielellä vastanneiden 7,5 %. Sen sijaan ammattikorkeakouluissa 
englanniksi vastasi ainoastaan 2,1 % vastaajista. Seuranta tutkimuksissa nähtäväksi jää 
koska englanninkieli ohittaa ruotsinkielen käyttökielenä Suomalaisissa yliopistoissa.  

2.3. Akateemisen henkilöstön profiili ja otoksen edustavuus

Tutkimuksen kannalta keskeisimpiä taustamuuttujia ovat korkeakoulut, tieteenalat, 
ammattinimikkeet, tutkinnot ja sukupuoli. Opetusministeriön ylläpitämissä KOTA- 
ja AMKOTA-tietokannoissa on saatavilla ajantasaista tietoa kyseisistä jakaumista. 
Tämän lisäksi myös tilastokeskuksella sekä valtiokonttorilla on olemassa muuttujia 
koskevia tilastoja. Otoksen yleistettävyyttä ja kadon vaikutusta on pyritty analysoi-
maan vertaamalla otosta edellä mainittuihin tietolähtäisiin. Otoksen edustavuuden 
varmentaminen vertailujen avulla on kuitenkin hankalaa. Taustamuuttujat eivät ole 
vakioituja suomalaisten tilastokäytäntöjen mukaan, vaan noudattelevat tutkimushankeen 
kansainvälistä luokittelua. Tästä johtuen myöskään painotuskertoimien laskeminen ei 
tutkimusryhmän mielestä ollut perusteltua. Erityisesti ammattikorkeakoulujen osalta 
vertailujen tekeminen on lähes mahdotonta. Edes sukupuolen suhteen kertoimia ei 
ole mielekästä laskea, sillä opetus- ja tutkimushenkilökunta ei otoksen tarkoittamassa 
mielessä toimi tilastointiyksikkönä. Tutkimuksen reliabiliteettia heikentää suuri puut-
tuvien tietojen määrä. 

Aineistoa analysoidaan yksinkertaisin tilastollisin menetelmin. Raportissa tuloksia 
pidetään merkitsevinä, jos p-arvo on pienempi kuin 0,05. Joistain kansainvälisistä 
käytännöistä poiketen p-arvot ilmoitetaan likiarvoina (,05 melkein merkitsevä, ,01 
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merkitsevä, ,001 erittäin merkitsevä). Tulosten merkittävyyttä testataan ristiin taulu-
koinneissa khiin neliö -testillä ja keskiarvo vertailuissa t-testillä sekä Kruskall-Wallisin 
-testillä. Seuraavissa alaluvuissa otosta tarkastellaan keskeisimpien taustamuuttujien 
suhteen. 

Korkeakoulusektori ja korkeakoulut 

Tutkimukseen osallistuivat kaikki opetusministeriön alaiset yliopistot lukuun ottamatta 
Teatterikorkeakoulua. Kuvataideakatemian otos jäi hyvin pieneksi (N=3) eikä sieltä 
saatu yhtään vastausta, joten myös se jäi tutkimuksen tulosten raportoinnin ulkopuo-
lelle. Puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Maanpuolustuskorkeakoulua ei 
sisällytetty perusjoukkoon. Ammattikorkeakouluista Humanisitiselta, Pirkanmaan ja 
Diakonia-ammattikorkeakoululta ei saatu pyydettyä aineisto tai se saatiin liian myöhään. 
Sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva Poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaan 
maakuntahallinnon alainen Högskolan på Åland eivät sisältyneet perusjoukkoon.

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat, edellä mainituin rajoituksin, suoma-
laisten korkeakoulujen päätoiminen opetus- ja tutkimushenkilökunta. Korkeakoulut 
rajasivat itse henkilökunnastaan tutkimus- ja opetushenkilöiksi katsomansa työntekijät 
ja toimittivat heidän sähköpostiosoitteensa ja ammattinimikkeensä tutkimusryhmällä. 
Menettelyyn päädyttiin koska, pelkkien ammattinimikkeiden perusteella tutkimus- ja 
opetushenkilökunnan erotteleminen hallintohenkilökunnasta ei olisi ollut mahdol-
lista. 

Korkeakoulujen toimittamasta aineistosta valittiin satunnaisotannalla joka viides 
otokseen. Lopullisen otoksen kooksi tuli 5205. Vastauksia saatiin yhteensä 1471, 
joista 19 kappaletta oli tyhjiä joten lopullinen vastausmäärä oli 1452. 1115 (77%) 
vastaajista oli yliopistoista, 334 (23%)  ammattikorkeakouluista ja kolmen vastauksen 
osalta korkeakoulutyyppiä ei voitu määritellä. Vastausprosentti oli 27,9 %. Ammatti-
korkeakoulujen vastausprosentti oli yliopistojen vastausprosenttia hieman alhaisempi 
(Taulukko 1). 

Taulukko 1. Otos, kyselyyn vastanneet ja vastausprosentti korkeakoulusektoreittain.

Lähetetyt kyselyt Vastaukset pl. tyhjät Vastausprosentti
Yliopistot 3902 1115 28,6
Ammattikorkeakoulut 1303 334 25,6
Puuttuva tieto 3
Yhteensä 5205 1452 27,9
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Tuloksia ei tässä raportissa käsitellä korkeakouluittain, muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta, sillä usean korkeakoulun kohdalla vastaajamäärät ovat varsin pieniä, 
ja korkeakoulukohtainen analysointi vaatisi tarkempaa fokusta. Seuraavassa luodaan 
kuitenkin lyhyt katsaus korkeakouluihin ja otoksen edustavuuteen korkeakouluittain. 
Vastauksia saatiin 18 yliopistosta ja 24 ammattikorkeakoulusta. Vastaus määrät vaihte-
livat huomattavasti Helsingin yliopiston 290 vastaajasta usean ammattikorkeakoulun 
ja Svenska handelshögskolanin alle kymmeneen vastaukseen (taulukko 2).

Taulukko 2.  Vastaajat korkeakouluittain 

1KORKEAKOULUT                         
                     

N   
  

%                                       N              %

MÄÄRITTELEMÄTÖN 3 0,2 Evtek 10 0,7
YLIOPISTOT 1115 76,8 Hämeen 20 1,4
Määrittelemätön 1 0,1 Jyväskylän 22 1,5
HY 290 20 Kajaanin 10 0,7
JY 59 4,1 Kemi-Tornion 6 0,4
OY 99 6,8 Keski-Pohjanmaan 10 0,7
JoY 56 3,9 Kymeenlaakson 14 1,0
KY 54 3,7 Lahden 18 1,2
TY 124 8,5 Laurea 9 0,6
TaY 92 6,3 Oulun seudun 7 0,5
ÅA 62 4,3 Pirkanmaan 9 0,6
VY 13 0,9 Rovaniemen 11 0,8
LY 30 2,1 Stadia 22 1,5
TKKK 58 4,0 Savonia 24 1,7
TTY 73 5,0 Seinäjoen 16 1,1
LTY 37 2,5 Svenska Yh 5 0,3
HKKK 17 1,2 Tampereen 19 1,3
SHH 7 0,5 Turun 36 2,5
TuKKK 10 0,7 Vaasan 15 1,0
SibA 15 1,0 Yh Sydväst 12 0,8
TaiK 18 1,2 Satakunnan 10 0,7
AMMATTIKORKEAKOULUT 334 23 Mikkelin 7 0,5
Arcada 1 0,1
Etelä-Karjalan 21 1,4 YHTEENSÄ 1452 100

1.  Taulukoissa käytetyt lyhenteet ovat opetusministeriön julkaisuissaan käyttämiä lyheneteitä (OPM 
2006a&b)
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Korkeakoulukenttämme on muuttunut keselyn aikaisesta tilanteesta. Kyselyaineiston 
keräämisen jälkeen Evtek- ja Stadia-ammattikorkeakoulut ovat yhdistyneet Metropolia 
ammattikorkeakouluksi, Svenska yrkeshögskolan ja Sydväst yrkeshögskolan ovat yhdis-
tyneet Novia yrkeshögskolaniksi ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu on vaihtanut 
nimekseen Saimaa ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulut ovat joko yksityisiä, 
kunnallisia tai kuntayhtymän omistamia. Useimmat ammattikorkeakouluista ovat 
historiansa vuoksi monialaisia, joten niiden luokittelu eri alojen instituutioihin ei ole 
järkevää.  Keskimääräisessä AMK:ssa on opetusta viidellä tai kuudella koulutusalalla 
kahdeksasta (OPM 2006a, 73).

CAP-aineistossa yliopistovastaajista 43 % työskenteli pääkaupunkiseudun kor-
keakouluissa. Monialaisia yliopistoja edusti 79 % vastaajista, teknillisiä yliopistoja 
15 %, Kauppakorkeakouluja ja taideyliopistoja molempia 3 % vastanneista. Pelkän 
prosenttijakauman tarkastelulla saa melko hyvän kuvan kyselyn edustavuudesta korkea-
kouluittain. Teknillisen korkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston, joidenka osoiteaineistot 
saatiin muita korkeakouluja myöhemmin, osuudet vastaajista ovat valtakunnallisia 
osuuksia huomattavasti pienemmät. Helsingin yliopiston osuus on valtakunnallista 
prosenttiosuutta hieman suurempi. (Liite 1.) Yliopistojen määrä on jo edellä mainittujen 
yhdisteenliittymien vuoksi vähentynyt neljällä korkeakoululla. 

Tieteenalat

Korkeakoulut rakentuvat kahdella ulottuvuudella, instituutioiden ja tieteenalojen 
varassa. Monissa empiirisissä tutkimuksissa on todettu, että tieteenalat ovat yksi aka-
teemisen profession merkittävimpiä jakajia. Onkin syytä olettaa, että eri tieteenaloilla 
ymmärretään toisistaan poikkeavasti yliopistojen toiminta ympäristön muutokset, ja 
että niihin reagoidaan eri tavoin. (Hakala et al. 2003, 25.) Vaikka tieteiden laadullisesta 
luokittelusta on paljon tutkimusta (kts. mm. Ylijoki 1998) , yhtä ongelmatonta mallia 
ei ole löydetty. Suomalaisissa kyselytutkimuksissa tukeudutaan yleensä tilastokeskuksen 
tai opetusministeriön tieteenala- tai koulutusalaluokitteluihin. CAP-tutkimuksessa 
tieteenalat eivät ole kuitenkaan jaoteltuina laadullisesti tai suomalaisten tilastojen 
tavoin, vaan ne on jaoteltu kansainvälisen kompromissin mukaisesti. Suomalaisessa 
kontekstissa tästä seurasi jonkin verran ongelmia. 

17 % kaikista vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen oman yksikön tieteen-
alasta. Tämä johtuu osittain käännösongelmista2 sekä kansainvälisen tieteenalaluoki-
tuksen ongelmista. Toisaalta vastaamista on saattanut vaikeuttaa, se ettei vastaaja ole 
 2.   Esimerkiksi Life Science kääntyi biologiaksi, jolloin kemia jäi vastausvaihtoehtona pois kyselystä, 

sillä luonnontieteille ei ollut omana luokkaansa. Maantieteen, joka mielletään varsin usein luonnon-
tieteeksi, asettaminen tieteenalaluokitukseen on saattanut olla myös haastavaa. Omia ongelmiaan 
aiheuttaa myös sosiaalitieteiden sijoittaminen lääketieteen ja hoitotieteiden yhteyteen.
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kyennyt luokittelemaan yksikkönsä tieteenalaa3. Vastaaminen oli vaikeaa molemmilla 
korkeakoulusektoreilla, mutta erityisen hankalaa se näytti olleen ammattikorkeakou-
lujen henkilökunnalle. Ammattikorkeakouluvastaajista peräti viidennes ei vastannut 
kysymykseen. Ammattikorkeakoulujen kohdalla voidaan perustellusti esittää kysymys 
onko niiden vastaajien yksikköjä järkevää luokitella tieteenaloittain, ja tulisiko heille 
olla oma koulutusalaluokittelunsa kuten esimerkiksi tilastokeskuksen ajankäyttötut-
kimuksessa (vrt. Tilastokeskus 2006). Taulukossa 3 on esitetty vastaajien tieteenalat 
korkeakoulusektoreittain.

Taulukko 3. Vastaajien yksikön tieteenala korkeakoulusektoreittain.

Tieteenala Yliopisto AMK Kaikki

 Opettajankoulutus ja kasvatustiede 7,5% 6,5% 7,3%
 Humanistiset tieteet ja taideala 13,4% 13,3% 13,4%
 Yhteiskunta ja käyttäytymistieteet 12,0% 4,9% 10,5%
 Kauppatieteet, taloustieteet ja hallintotieteet 6,3% 14,8% 8,1%
 Oikeustiede 2,3% ,4% 1,9%
 Biologia (life science) 9,2% ,4% 7,3%
 Fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittelytieteet 12,4% 5,7% 11,0%
 Tekniset tieteet, arkitehtuuri 13,5% 21,7% 15,3%
 Maatalous- ja metsätieteet 3,1% 3,4% 3,2%
 Lääketiede, terveystieteet ja sosiaalitieteet 13,4% 19,4% 14,7%
 Liikenne, turvallisuus ja palvelut ,3% 2,3% ,7%
 Ei mikään edellisistä 6,3% 5,7% 6,1%

 Kysymys ei koske minua ,3% 1,5% ,6%

 Yhteensä
 N

100,0%
942

100,0%
263

100,0%
1205

           

Yliopistojen vastaajien kohdalla otos vastasi varsin hyvin perusjoukkoa tieteenaloittain 
(kaikki yliopistot lukuun ottamatta KUVA:a ja TeaK:a), jos sitä verrataan KOTA-tie-
tokannan vuoden budjettivaroin palkattujen opetushenkilökuntaan kuuluvien, tutki-
joiden ja tutkijakoulutettavien koulutusaloittain yhteenlaskettuihin osuuksiin (Liite 
1). Vertailu on kuitenkin ainoastaan suuntaa antava, sillä vertailtavat tiedot eivät ole 
tieteenaloittain yksiselitteisiä ja luokkia on tarvinnut yhdistellä. 

Kyselyn kohdalla voidaan todeta luonnontieteiden olevan yliedustettuina ja tek-
nisten tieteiden aliedustettuina. Osittain yliedustus ei ole todellista, sillä KOTA-tie-

3.     Suuret tieteenalarajat ylittävät laitokset ovat yleistyneet Suomessa laitoskoon kasvun myötä. Myös 
organisoitumistapa, jossa tiedekunnassa tai sitä vastaavassa yksikössä ei ole laitoksia lainkaan, on 
yleistynyt.
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tokannassa kaikki teknisten korkeakoulujen työntekijät luokitellaan teknisille aloille. 
Kyselyssä teknisten korkeakoulujen henkilöstöstä tieteenalansa ilmoittaneista 35 % 
luokittelikin yksikkönsä, jollekin muulle alalle lähinnä luonnontieteisiin (matema-
tiikka, fysiikkaa, tietojenkäsittelytiede, biologia) ja kauppa- sekä hallintotieteisiin. Jos 
luonnontieteiden ja teknisten tieteiden vastaajamäärät lasketaan yhteen jäävät kyselyn 
ja KOTA-tietokannan erot silti edelleen merkittäviksi, joten todellista painottumista 
on otoksessa. 

Suurin yksittäinen selittäjä teknisten tieteiden vastaajien vähyydelle on toden-
näköisesti se, että Teknillisen korkeakoulun osoitteisto saatiin varsin myöhään. Tek-
nisen korkeakoulun vastaajia onkin kyselyaineistossa vähemmän kuin esimerkiksi 
Tampereen teknillisen yliopiston vastaajia. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöiden 
vähäistä määrää selittänee sosiaalitieteiden liittäminen lääketieteen ja terveystieteiden 
yhteyteen. Todennäköisesti erityisesti sosiaalityön oppialan vastaajilla on saattanut olla 
vaikeuksia vastata kysymykseen.  KOTA-tietokannassa suurempi määrittelemättömien 
tieteenalojen määrä johtunee ainakin osittain kysymyksen huonosta vastausprosentista. 
Epävarmat eivät ole vastanneet laisinkaan, vaikka ”ei mikään edellisistä” annettiin vastaus 
vaihtoehtona. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö on jaoteltu AMKOTA:n tilastoissa 
yliopistojen koulutusaloista ja tieteenaloista selkeästi poikkeaviin koulutusaloihin. 
Esimerkiksi humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuriala ovat omia koulutusalojaan. 
Tästä syystä vertailua on käytännössä mahdoton tehdä kyselyaineistoon. (Vrt. OPM 
2006a, 59–64) 

Tutkinnot

Korkeakoulujen henkilökunta on jakautunut paitsi instituutioulottuvuudella ja tieteen-
aloittain myös heidän suorittamiensa tutkintojen mukaan. Suomen tutkintorakennetta on 
harmonisoitu viimevuosina. Ammattikorkeakoulujen tutkinnoista, joita ovat ammattikor-
keakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto, on tehty muihin korkeakoulu-
tutkintoihin verrattavia ja ne antavat yleensä muodollisen pätevyyden samoihin valtion 
virkoihin, kuin yliopistotutkinnotkin. Konvergenssi näkyy myös tutkintojen englannin 
kielisissä käännöksissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös kelpoisuuden 
tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin (YL 2009/558,  37§).  

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja. Opetusministeriö 
jaottelee ne alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin sekä tutkijakoulutusasteen 
tutkintoihin.  Alempia korkeakoulututkintoja ovat kandidaatintutkinnot, oikeusnotaari 
ja farmaseutti. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat maisterintutkinnot, proviisori, 
diplomi-insinööri, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Näiden lisäksi lääketieteen, eläin-
lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulutut-
kintoja. Tutkijakoulutusasteen tutkinnot ovat edellisiä poikkeuksia lukuunottamatta 
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lisensiaatintutkinto ja tohtorintutkinto. Mikäli molempien korkeakoulusektoreiden 
tutkinnoista halutaan puhua samanaikaisesti, tulisi käyttää termiä korkeakouluasteen 
tutkinto. (Tilastokeskus 2009, OPH 2009)

Toistaiseksi ammattikorkeakouluilla ei ole tutkijakoulutusasteen tutkintojen myön-
töoikeutta. Tutkijakoulutusasteen tutkintoa kutsutaan usein jatkotutkinnoksi.  Tälläkin 
kohtaa käsitteistö on sekava, sillä ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot ovat laissa 
ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta (13.7.2001/645) säädettyjä ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon verrattavia tutkintoja. Sen sijaan ammatilliset jatko-
tutkinnot kuten erikoislääkärin tutkinto, ovat yliopistollisia jatkotutkintoja, mutta 
niitäkään ei rinnasteta tutkijakoulutusasteen tutkintoihin. 

CAP-tutkimushankkeessa tutkinnot luokiteltiin alempiin korkeakoulututkintoihin, 
ylempiin korkeakoulututkintoihin (,joilla molemmilla viitattiin korkeakouluasteen tut-
kintoihin), lisensiaatin tutkintoon ja tohtorin tutkintoon. Lääketieteen, terveystieteen ja 
sosiaalitieteiden kohdalla lääketieteellisen koulutuksen saaneet ovat saattaneet ilmoittaa 
tutkinnokseen joko ylemmän korkeakoulututkinnon tai lisensiaatin tutkinnon. Koska 
lääketieteilijöitä ei voida erotella terveys- ja sosiaalitieteilijöistä ei heidän vastauksiaan 
voitu korjata. Lääketieteilijöiden kohdalla ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutki-
musasteen suorittaneet vastaajat saattavat siis olla sekaisin. Tässä raportissa maisteria 
käytetään synonyyminä ylemmälle korkeakouluasteen tutkinnolle ja kandidaattia 
alemmalle korkeakouluasteen tutkinnolle. Jatkotutkinnoista puhuttaessa tarkoitetaan 
tohtorin ja lisensiaatin tutkinnon suorittaneita. 

Kyselyssä korkeakoulusektoreiden tutkintorakenteet poikkesivat odotetusti huo-
mattavasti toisistaan. Yliopistoissa tohtoreita oli yli puolet vastanneista, maistereita 
hieman alle kaksi viidennestä ja lisensiaatteja alle kymmenesosa. Kandidaatin tutkinnon 
suorittaneita oli ainoastaan prosentti. Ammattikorkeakouluissa alemman korkeakou-
luasteentutkinnon suorittaneiden ryhmä oli yliopistoja selvästi suurempi. Alemmalla 
korkeakouluasteentutkinnolla työskenteli 6 % vastanneista. Ylemmän korkeakoulu-
asteentutkinnon suorittaneet muodostivat ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutki-
mushenkilöstöstä suurimman ryhmän. Yli kolmen viidestä ylin tutkinto oli ylempi 
korkeakouluasteen tutkinto. Ammattikorkeakouluissa lisensiaattien (14 %) osuus 
oli lähes yhtä suuri kuin tohtoreiden (16,7 %) osuus. (Ks. Taulukko 4.) Yliopistoja 
suurempi lisensiaattien määrä ammattikorkeakoulujen vastaajien joukossa selittyy 
ammattikorkeakoulusektorin kelpoisuusvaatimusten kautta, sillä lisensiaatin tutkinto 
antaa pääsääntöisesti muodollisen pätevyyden yliopettajan tehtäviin yhdessä suoritetun 
opettajakoulutuksen kanssa (AMK asetus 352/2003, 23§ ja 24§). Liitteessä 4 on esitetty 
vastaajien ylimmät tutkinnot korkeakoulusektoreittain.  

Tutkinnot vastasivat varsin hyvin yliopistojen osalta tilastokeskuksen lukuvuonna 
04–05 tekemää laajaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ajankäyttötutkimusta. Sen 
sijaan ammattikorkeakoulujen luvut poikkesivat merkittävästi tilastokeskuksen luvuista.  
(liite 1.) Osittain tätä selittää ammattikorkeakoulujen henkilöstön kouluttautuminen, 
mutta erot ovat niin suuria, että korkeampien tutkintojen yliedustavuuteen on haettava 
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muualta selitystä. Todennäköisintä on, että alemmilla tutkinnoilla työskennelleet ovat 
pitäneet kyselyä varsin haastavana, koska se on kirjoitettu ”yliopistokielellä”. Tohtorin 
ja lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat todennäköisesti kiinteämmässä yhteistyössä 
yliopistotoimijoiden kanssa ja tämä on luultavasti  vaikuttanut vastaamiskäyttäyty-
miseen. Ammattikorkeakouluvastaajien kohdalla otos on siis painottunut ylempiin 
tutkintoluokkiin.   

  Yliopistojen henkilökunta on suorittanut kaikki tutkintonsa nuorempana ja 
tutkinnon suorittamisen keski-iän keskihajonnat ovat pienempiä kuin ammattikor-
keakouluissa. Tarkasteltaessa keskimääräisiä ikäjakaumia sektoreittain suurimmat erot 
ovat jatkotutkinnon suorittamisessa. Lisensiaatin tutkinnon suorittamisen keski-ikä on 
yliopistojen henkilökunnalla 32 vuotta ja ammattikorkeakouluissa 40 vuotta. Tohtorin 
tutkinnon suorittamisen keski-iät olivat 35 ja 44 vuotta. Ammattikorkeakouluissa 
lisensiaattien määrä kasvaa tasaisesti ikäryhmissä kun taas yliopistoissa lisensiaateista 
kolmannes oli alle 35-vuotiaita.  

Ammattikorkeakouluissa maistereiden määrä pysyy yli 50 %:n kaikissa ikäryhmissä 
kun yliopistoissa maistereita yli 55-vuotiasta on enää 14 %:a. Yliopistoissa yli 50-vuo-
tiaissa jatkotutkinnon suorittaneiden määrä on yli 80 prosenttia kun ammattikorkeissa 
vastaava prosentti on alle 40.  Yliopistoissa tohtorin tutkinnon suorittaneista 60 % on 
miehiä. Ammattikorkeakouluissa tohtoreista enemmistö, 54 %, on naisia. Sen sijaan 
ammattikorkeakouluissa lisensiaateista enemmistö on edelleen miehiä. Ammattikor-
keakouluissa sekä tohtorin että lisensiaatin tutkinnot ovat keskimäärin tuoreempia kuin 
yliopistoissa vaikka niiden henkilökunta on keskimäärin vanhempaa. 

Ammattinimikkeittäin maistereita enemmän kuin jatkotutkinnon suorittaneita on 
yliopistoissa ainoastaan tutkijoissa ja assistenteissa. Tutkijoista jatkotutkinnonsuoritta-
neita oli vajaa kolmannes ja assistenteista runsas kolmannes. Yliassistenteista maistereita 
oli ainoastaan vajaa kymmenys. Tohtoreita tutkijoiden ja assistenttien virkaryhmissä 
oli viidennes. (Liite 1.)

Ammattinimike

Saksalaisessa oppituoleille perustuvassa hierarkkisessa järjestelmässä huomattavasti 
harvemmalla on pääsy profession täsysvaltaseksi jäseneksi kuin Amerikkalais- ja brit-
tiläistyyppisissä järjestelmässä, jotka eivät ole yhtä eksklusiivisia (Enders 2006, 10). 
Suomalainen malli on rakentunut saksalaisen oppituoleihin perustuvan tradition ym-
pärille (Hölttä 2000, 465), mutta professorien valta on heikentynyt oppiaineissa kun 
professuurien määrä on lisääntynyt (Sipilä 2007,48). Suomalainen yliopistoyhteisö on 
kuitenkin edelleen konventioille perustuva, hierarkinen ja useissa yhteyksissä varsin 
muodollinen instituutio (vrt. Mustajoki 2002 33–34). Vaikka professorien valta op-
piaineessa on heikentynyt heidän merkityksensä tutkimusrahoituksen hankinnassa ja 



26  – Aarrevaara & Pekkola

tutkijoiden rekrytoinnissa on kasvanut (Sipilä 2007,48). Ammattiasemalla on edelleen 
suuri merkitys korkeakouluissa. 

Kyselyssä vastaajien asemaa työyhteisössä kartoitettiin kysymällä heidän akateemista 
nimikettään. Vastausvaihtoehdoiksi lomakkeessa annettiin tutkija (esim. tutkijakoulussa, 
projektitutkija), vanhempitutkija (esim. vakinainen tutkijan virka, erityistutkija), assis-
tentti, lehtori, yliassistentti, yliopettaja, professori sekä mahdollisuus antaa muu ammat-
tinimike (ks. Taulukko 4). Kyselyn akateemista asemaa kuvaava ammattinimikkeistö ei 
ollut KOTA- eikä AMKOTA-tietokannan mukainen4, joten vertailussa on tyydyttävä 
kompromisseihin. KOTA-tietokannankaan luokittelukaan ei tosin olisi ollut ongelmaton 
kyselyssä, sillä se ei soveltunut esimerkiksi Helsingin yliopiston ammattinimikkeistöön 
ja jättää muun muassa yliopiston lehtoreiden vastauskäyttäytymisen avoimeksi. Myös 
tulevaisuudessa ammattinimikeittäinen tarkastelu on haastavaa yliopistojen kehittäessä 
nimikkeistöjä virkasuhteiden muututtua työsuhteiksi. Samoillakin nimikeillä tehtävät 
voivat asettua joko hallintohenkilöstöön tai opetus- ja tutkimushenkilöstöön.  Koska 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ammattinimikkeet poikkeavat toisistaan mer-
kittävästi tarkastellaan ammattinimikkeitä korkeakoulutyypeittäin.

Yliopistoissa tutkijoiden muodostama ryhmä on selkeästi suurin: 36 % vastannaista. 
Tästä ryhmästä ei vastausvaihtojen vuoksi voida erottaa tutkijakoulutettavia, joidenka 
nimikkeestäkin näkyy heidän erilainen asemansa korkeakouluissa. Vastaajista toiseksi 
suurimman ryhmän muodostivat professorit viidenneksen osuudellaan. Liitteessä yksi 
on jakaumia ammattinimikkeittäin verrattu KOTA-tietokannan tietoihin. Tutkijat 
olivat kyselyssä aliedustettuina ja professorit yliedustettuina.   

Tutkija-nimikkeen pieni määrä tämän tutkimuksen taustalla olevan surveyn vasta-
uksissa on pääosin selitettävissä professorien yliedustuksella sekä muu-kentän vastauksil-
la. Kun muu-kentän selkeästi tutkimustehtäviksi luettavat nimikkeet (mm. tutkijatoh-
tori, tutkimusjohtaja) lasketaan mukaan, korjaantuu tutkijoiden määrä jonkin verran. 
Virhettä selittää myös se, että tutkijoiden lukumäärää voidaan KOTA-tietokannassa 
tarkastella myös yliopistojen ulkopuolisella rahoituksella palkatujen osalta, kun taas 
ammattinimikkeittäin luokitellussa opetushenkilökunnassa mukana ovat ainoastaan 
budjettivaroin palkatut työntekijät. Tutkijoiden huonoa vastausprosenttia selittänee 
myös se, että kyselyyn vastaaminen  on ollut heille todennäköisesti haastavampaa kuin 
vanhemmille akateemisille. Tämä näkyy vastanneiden tutkijoiden kohdalla suurena 
määränä puuttuvia tietoja esimerkisi kyselyn johtamis- ja opetusosioissa. Muu-sarakkeen 
opetushenkilökunnan nimikkeistä yleisimmät olivat yliopistonrehtori (0,7 %, N 8) ja 
tuntiopettaja (0,6 % N 7). Muita vapaassa kentässä annettuja ammattinimikkeitä olivat 
mm. kehitysjohtaja, kliininen opettaja, projektipäällikkö ja intendentti. 

4.    KOTA-tietokannassa tutkijat jaotellaan tutkijakoulutettaviin ja tutkimushenkilökuntaan CAP-
sureveyssä siis tutkijoihin ja vanhempiintutkijoihin vertailuissa on tutkijoita pidettävä yhtenä ryh-
mänä. Yliopistojen kohdalla tuntiopettajien määrä on varsin pieni opetushenkilökunnasta n. 5 %, 
joten tuntiopettajat eivät muodosta suurta ongelmaa. Sen sijaan ammattikorkeakoulujen kohdalla 
tuntiopettajia on AMKOTAN mukaan joka neljäs ammattikorkeakoulujen henkilökunnasta.
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Ammattikorkeakouluille ammattiluokitus ei istunut yhtä hyvin kuin yliopistoille. 
Tämä näkyy huomattavasti suurempana määränä muu-vastauksia. Ammattikorkeakou-
lujen vastausprosentti jäi tähän kysymykseen kuitenkin vain hieman alhaisemmaksi kuin 
yliopistojen vastausprosentti. Tutkijoiksi ammattikorkeakoulujen edustajista ilmoitti 
itsensä ainoastaan kaksi vastaajaa.  Muu-sarakkeessa oli tämän lisäksi neljä vastausta, jotka 
olivat tulkittavissa T&K-henkilökuntaan kuuluviksi.  Vaikka AMKOTA-tietokannan 
mukaan lähes kuusisataa henkilöä (yksi kymmentä opettajaa kohden) työskentelee T&K 
-tehtävissä, ei se näy vastauksissa. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa tutkijoita oli 
noin prosentti vastanneista eikä heidän vastaus prosenttinsa poikennut juurikaan muista 
ammattiryhmistä (Tilastokeskus 2006a 44, 73). Tutkimusaineiston keruun yhteydessä 
käydyissä keskusteluissa usean ammattikorkeakoulun kohdalla oli selvästi havaittavissa, 
ettei T&K -henkilöstö ollut jäsentynyt vielä omaksi kokonaisuudekseen, vaan sekoit-
tui hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaan.  Toinen selkeä ongelma oli  päätoiminen 
tuntiopettajan nimikkeen puuttuminen luokittelusta. Koska tämän suuren työntekijä 
ryhmän vastauskäyttäytyminen jää epäselväksi, käytetään raportin analyysissä jatkossa  
ammattikorkeakoulujen osalta  erottelua yliopettaja / muut (kts. Liite 1). 

Sukupuoli

Suomalaiset yliopistoyhteisöt ovat muun yhteiskunnan tasa-arvoistumisesta huolimatta 
edelleen rakenteiltaan ja käytännöiltään sukupuolittuneita. Esimerkiksi johtavissa ase-
missa olevista valtaosa on edelleen miehiä. (Pasanen 2003, 6–7.) Sukupuolittuminen 
(segregaatio) voi olla joko horisontaalista tai vertikaalista. Vertikaalisella sukupuolittu-
misella tarkoitetaan sitä, että toinen sukupuolista on yliedustettuna hierarkian ylimmillä 
tasoilla verrattuna alempiin tasoihin. Horisontaalisella sukupuolittumisella tarkoitetaan 
taas tiettyjen alojen sukupuolittumista. 

KOTA-tietokannassa on tutkinnot luokiteltu sukupuolittain vuodesta 1989 alkaen. 
Jo kaksikymmentä vuotta sitten yli puolet valmistuneista maistereista oli naisia. vuonna 
2007 naisia oli jo 60 %:a valmistuneista. Kaksikymmentä vuotta sitten valmistuneista 
lisensiaateista ja tohtoreista kolmannes oli naisia, heidän määränsä on kuitenkin tasaisesti 
kasvanut. Vuonna 2007 molempien jatkotutkintojen suorittajista oli jo yli puolet oli 
naisia. Tohtoreiden osalta vuosi 2007 jääkin historiaan ensimmäisenä vuotena, jolloin 
valtaosa tohtoriksi valmistuneista oli naisia. Naisten osuus on kasvanut kaikissa budjet-
tivaroin palkatuissa opetusviroissa lukuun ottamatta päätoimisia tuntiopettajia, joista 
sukupuolittaisen tilastoinnin alusta lähtien (1988) naisia on ollut  n. 60 %. Vuonna 2007 
professorit ja yliassistentit olivat KOTA-luokituksen mukaan ainoat ammattiryhmät, 
joissa enemmistä oli miehiä. (Kota 2008.)

Kyselyyn vastanneista miehiä oli jonkin verran vähemmän kuin naisia, ja yliopis-
toissa vastaajista suurempi osa oli vielä miehiä (ks. taulukko 4). CAP-surveyn vastaajissa 
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yliopistoissa työskentelevien naisten osuus on valtakunnallisia tilastoja suurempi, joskin 
vertailuluvut ovat jo useamman vuoden takaa. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa 
naisten osuus tutkimus- ja opetushenkilöstöstä oli vuonna 2005 44 % ja KOTA-tie-
tokannan mukaan budjettivaroin palkatusta opetushenkilökunnasta samana vuonna 
naisia oli 35 %, jos laskennallista tuntiopetusta ei oteta huomioon oli heitä 40,4 %. 
(Tilastokeskus 2006a,30;  OPM 2006b, KOTA 2008.)    

Kyselyaineistossa yliopistoissa naisia on enemmän kuin miehiä tutkijoissa, assis-
tenteissa ja lehtoreissa sekä ”muissa ammattiryhmissä”. Vanhempien tutkijoiden ryhmä 
on edelleen miesvoittoinen, heistä 60 % on miehiä. Miesvaltaisin ammattiryhmä on  
professorit. Kyselyaineistossa 75 %:a professoreista oli miehiä, mikä vastaa varsin hyvin 
valtakunnallista vertailuprosenttia, joka oli vuonna 2006 76,6 %. Naisprofessorien 
määrä on kasvanut kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 1998 
naisprofessoreita oli 18,4 % ja nyt siis jo 23,4 %. (OPM 2006b, OPM 2007, 34.) 
Yliopistojen voidaan sanoa olevan edelleen vertikaalisesti sukupuolittuneita. Vertai-
lun vuoksi on kuitenkin todettava, että Suomessa yliopistojen ylimmissä viroissa on 
kuitenkin enemmän naisia kuin missään muussa EU-maassa. Professorienkin osalta 
Suomi sijoittuu kärkimaiden joukkoon. (Research.fi  2008.)

Yliopistoissa on havaittavissa myös horisontaalista sukupuolittumista. Tieteen-
aloista fysiikka, matematiikka ja tietojen käsittely, tekniset tieteet sekä oikeustieteet 
olivat miesvaltaisia. Kauppa-, talous- ja hallintotieteilijöissä naisia oli yhtä paljon kuin 
miehiä. Kaikki muut tieteenalat, biologia mukaan lukien, olivat naisvoittoisia, lähes 
poikkeuksetta suhde oli noin 40/60. Tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 
.001). (Liite 1)

Ammattikorkeakouluissa miesten osuus oli seitsemän prosentti-yksikköä pienempi 
kuin naisten. Naisten osuus on kyselyaineistossa hieman suurempi kuin opetusministeriö 
tilastoissa. AMKOTA:n mukaan vuonna 2005 naisten osuus ammattikorkeakoulujen 
opetushenkilöstöstä oli 54,4 %. Ammattikorkeakouluissa yliopettajien ammattikunta ei 
ole yhtä voimakkaasti sukupuolittunut kuin professorien ammattikunta, yliopettajista 
53 % oli miehiä. Tilastollisesti sukupuolittaiset erot ovat kuitenkin erittäin merkitseviä 
(p<,001). Ammattikorkeakouluissa naisyliopettajien osuus on voimakkaasti sidoksissa 
koulutusalaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla naisia yliopettajista oli vuonna 2005 
88,0  % ja tekniikan alalla ainoastaan 13, 8 % (OPM 2006a). Ammattikorkeakoulujen 
voidaankin sanoa olevan voimakkaammin sukupuolittuneita horisontaalisesti kuin 
vertikaalisesti. (Liite 1)

Vastaajien keskimääräinen ikä oli ammattikorkeakouluissa 50 ja yliopistoissa 42 
vuotta. Vertailun vuoksi valtion työntekijöiden keski-ikä oli vuonna 2007 44 vuotta 
ja kuntatyöntekijöiden 45 vuotta (Netra 2008). Yliopistojen nuorempaa keski-ikää 
selittää tutkijoiden suuri määrä.  Tutkijoista 65 % ja assistenteista 60 % oli alle 35-vuo-
tiaita. Opetusministeriön hallinnonalalla työskentelevät ovatkin keskimääräistä valtion 
työntekijäkuntaa nuorempia (Netra 2008). Valtion hallinnon internetraportoinnin 
mukaan vuonna 2007 keski-ikä oli poikkeuksellisen alhainen valtion hallinnossa, 
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alle 40 vuotta, teknillisissä korkeakouluissa ja Turun kauppakorkeakoulussa (Netra 
2008). Ammattikorkeakoulujen vastaajien joukossa ei suurta nuorten joukkoa ole ja 
nuoret / vanhat jaottelu tausta muuttujana ei ole mielekäs. Ammattikorkeakoulujen 
vastaajat voitaisiin toki jakaa esimerkiksi mediaanin kohdalta nuoriin ja vanhoihin, 
mutta tämä ei ole järkevää, sillä ammattikorkeakouluissa iän mediaani on sama kuin 
moodi eli 52 vuotta ja alle 40-vuotiaiden määrä vastaajista on ainoastaan 13,6 % ja 
alle kolmekymmentä viisivuotiaita on enää 5,6 %.  Aineistossa ei ole yhtään alle 30-
vuotiasta ammattikorkeakoulujen vastaajaa.

Taulukko 4. Vastaajien ammattinimikkeet, sukupuoli, keski-ikä ja tutkinnot

Nimike Yliopisto AMK Yhteensä
 Tutkija 36% 0,6% 28,2% 

 
Vanhempi  
tutkija 6,7% ,0% 5,2% 

 Assitentti 6,9% ,0% 5,4% 
 Lehtori 16,7% 58,4% 26,1%
 Yliassistantti 5,4% ,0% 4,2% 
 Yliopettaja ,3% 23,2% 5,4%
 Professori 19,5% ,0% 15,1% 
 Muu 8,3% 17,8% 10,5% 

Yhteensä
N

100,0% 
1081

100,0%
 315

100,0% 
1396

 Sukupuoli
 Mies      51,6 % 42,9 % 49,6 % 
 Nainen     48,4 % 57,1 % 50,4%
 Yhteensä
 N

100,0%
1088

100,0%
326

100%
1414

 Keski-ikä
 Miehet 43,7 49,5 44,9
 Naiset 40,6 50,6 43,2
 Yhteensä 42,2 50,1 44,0

 N 1075 323 1398
 Tutkinnot
 Alempi kkt 1  % 6 % 2,2 %
 Ylempi kkt 37 % 63 % 43,2 %
 Lisensiaatti 9 % 14 % 10,1 %
 Tohtori 53 % 16 % 44,5 %
 Yhteensä 100,0%  100,0% 100,0 %
 N 1109 329 1438
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Yhteenveto

Yhteenvetona otoksesta voidaan todeta, että yliopistojen osalta se vastaa melko hyvin 
kansallisia tilastoja. Aineiston vertailtavuutta heikentää kuitenkin tutkijakoululais-
ten ja projektitutkijoiden mukanaolo aineistossa ja keskeisimpien taustamuuttujien 
kansainvälinen luokittelu. Tuloksia tulkitessa on syytä huomioida yliopistojen osalta 
ainakin seuraavat seikat:

 Otoksen painottuminen Helsingin yliopistoon 
 Otoksen  painottuminen luonnontieteisiin
 Lääketieteen lisensiaattien  vastauskäyttäytyminen epäselvyys tutkinnon osalta
 Professorien yliedustus otoksessa

Ammattikorkeakoulujen osalta otoksen edustavuutta on vaikeampi arvioida. Erityisesti 
on huomiota kiinnitettävä siihen, että kaikki kyselyn kysymykset ja luokittelut eivät 
ole olleet ammattikorkeakoulusektorille soveltuvia. Erityisesti ammattinimikke- ja 
tieteenalaluokittelut olivat ongelmallisia. Keskeisin huomioitava asia tulkinnassa on 
jatkotutkinnon suorittaneiden selkeä yliedustus. 
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3 

Perhesuhteet

CAP-kyselyssä kartoitettiin myös akateemisten perhetilannetta (ks. Taulukko 5). Vas-
taajista yli kahdeksankymmentä prosenttia ilmoitti elävänsä avioliitossa, avoliitossa 
tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Noin 15 % prosentti ilmoitti olevansa naimattomia 
ja loput vastaajista ilmoittivat perhesuhteensa olevan muunlainen. Muunlaisista per-
hesuhteista ¾ oli eronneita, loput olivat leskiä ja vakituisessa, mutta eivät virallisessa 
parisuhteessa olevia. Kaikista palkansaajista parisuhteessa eli vuonna 2008 73 % (Tilas-
tokeskus 2008a,144). Korkeakoulusektorien välillä oli tilastollisesti melkein merkitseviä 
eroja siviilisäädyssä, siten että yliopistosektorilla oli viisi prosenttiyksikköä enemmän 
naimattomia. Tätä selittänee yliopisto vastaajien alhaisempi keski-ikä. 

Noin puoleen vastanneiden talouksista kuuluu lapsia. Lapsia oli yleensä yksi 
tai kaksi. Kysymyksen reliabiliteettia heikensi sen sana muoto ”kuuluuko talouteesi 
lapsia”. Saadun palautteen mukaan kysymykseen vastaaminen on ollut vaikeaa niille, 
joilla on lapsia jotka eivät enää asu kotona.  Reliabiliteetti ongelman välttämiseksi ver-
tailun referenssi ryhmänä voidaan käyttää koko palkansaaja kunnan 30–39-vuotiaita, 
joidenka lapset ovat vielä harvoin yli 18-vuotiaita. (vrt, Tilastokeskus 2008a,144).  
CAP-tutkimuksen tuloksia tilastokeskuksen lukuihin verrattaessa voidaan todeta, 
että molemmilla korkeakoulusektoreilla harvemmalla on kotitaloudessaan lapsia kuin 
palkansaajilla yleensä. Erityisesti yliopistoissa 30–39-vuotiaista naisista huomattavasti 
harvemmalla on lapsia kuin koko palkansaajakunnan tasolla.  

 Vastaajista 40 % ilmoitti myös kumppaninsa työskentelevän akateemisissa tehtä-
vissä. Koska akateemisia tehtäviä ei täsmennetty kyselylomakkeella, oli osalle vastaajista 
epäselvää tarkoitettiinko sillä työskentelyä korkeakoulussa vai akateemista tutkintoa 
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vaativaa työskentelyä.  Korkeakoulusektoreiden välillä ei kumppanin akateemisuudessa 
ollut eroja. Sektoreiden suhteen ei ollut myöskään eroa partnerin työllisyystilanteessa. 
Molemmilla sektoreilla yli ¾ vastaajien partnereista työskenteli päätoimisesti ja noin 8 % 
osa-aikaisesti.  Yliopistosektorilla työssäkäymättömien partnereiden määrä erosi selvästi 
sukupuolittain. Miehien partnereista työelämän ulkopuolella oli 16 % ja naisten part-
nereista 9 % (p < ,001). Ammattikorkeakoulujen kohdalla vastaavaa eroa ei ollut. 

Vastaajien kumppaneiden ja vanhempien koulutaso selvitettiin yhtenä taustamuut-
tujana. Kysymyksen käännösongelmien vuoksi, se voitiin tulkita ainoastaan korkea-
koulutuksen osalta. Vastaajien kumppaneista korkeakouluopintoja yliopistovastaajista 
oli 80 %:lla ja ammattikorkeakouluvastaajista n. 70 %:lla.  Joka kolmannen isä ja joka 
neljännen äiti oli aloittanut tai päättänyt korkea-asteen koulutuksen. Korkeakoulu-
sektoreittain eroja oli erityisesti vanhempien korkea-asteen koulutuksen kohdalla. 
Yliopistoissa vastaajien isistä ja äideistä kaksi kertaa suurempi osuus oli suorittanut tai 
aloittanut korkea-asteen koulutuksen kuin ammattikorkeakouluissa. Yliopistovastaajien 
isistä korkeakouluopintoja oli n. 40 % ja äideistä 30 % prosentilla.  Yliopistovastaajista 
miesten vanhemmilla oli yleisemmin korkeakouluopintoja takanaan kuin naisten van-
hemmilla. Partnerin korkeakouluopinnoissa ei ollut sukupuolittain eroa.



Muuttuva akateeminen professio Suomessa – 33  

Taulukko 5.  Perhe

Perhesuhteet Yliopisto AMK Yhteensä
 Naimisissa 81,1% 84,1% 81,8% 
 Naimaton 14,9% 10,0% 13,8% 

Muu 4,1% 5,9% 4,5%

Yhteensä
N

100,0% 
1081

100,0%
 315

100,0% 
1396

Kumppani työskentelee Yliopisto AMK Yhteensä
 Kokopäiväisesti
        Mies 75,0% 75,4% 75,1% 

       Nainen 85,3% 80,4% 84,0% 
Osa-aikaisesti
        Mies 10,6% 10,7% 10,6% 
        Nainen 6,2% 6,8% 6,3% 
Ei työskentele
        Mies 14,4% 13,9% 14,3% 
        Nainen 8,5% 12,8% 9,6% 
Yhteensä
N Miehet
N Naiset

100,0%
452
422

100,0%
122
148

   100,0%
    574
    570

Akateeminen partneri
Kyllä        40,8% 38,8% 40,4%
Ei 59,2% 61,2% 59,6%
Yhteensä
N

100,0%
879

100,0%
268

100,0%
1147

Lapsia Yliopisto AMK Yhteensä
 Yksi       17,1 % 14,2% 16,4% 
 Kaksi 21,1% 24,5% 21,9% 

Kolme, tai enemmän 9,5% 13,9% 10,5% 
Ei lapsia 52,3% 47,4% 51,2%
Yhteensä
N

100,0%
1061

100,0%
323

100,0
1384

Korkeakouluopintoja Yliopisto AMK Yhteensä
 Partnerilla 80,0% 70,9% 78,0%
 Isällä 38,3% 20,5% 34,3%

Äidillä 31,3% 14,8% 27,6%
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4 

Akateemisen profession jakolinjoja 

4.1. Määräaikainen professio?  

Osa-aikaisuutta, ei päästä tarkastelemaan tarkasti CAP aineiston valossa kahdesta syystä. 
Ensinnäkin perusjoukkoon valikoitiin päätoimiset työntekijät, joten suurin osa epätyy-
pillisissä osa-aikaisissa työsuhteissa olevista on karsiutunut jo otantavaiheessa pois. Lähes 
puolet otoksen osa-aikaisista olikin yli 55-vuotiata, todennäköisesti osa-aika eläkkeellä. 
Toiseksi kysymyksen asettelu oli epäonnistunut. Vastausvaihtoehtojen joukossa ollutta 
muu-kenttää oli täydennetty esimerkein (esim. projektit, tutkimushankkeet, muut mää-
räaikaiset) suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä kyselylomakkeessa, jolloin kysymyksestä 
tuli ristiriitainen, sillä nämä eivät ole vaihtoehtoisia vastausvaihtoehtoja kokopäiväisen 
ja osa-aikaisen kanssa. Vastaajista 6,5 % ilmoitti työsuhteensa osa-aikaiseksi, 83,3 % 
kokopäiväiseksi ja loput 10,2 % vastasivat vapaaseen kenttään, eikä heidän työsuhteen 
laadusta voida olla varmoja kysymyksen ristiriitaisuuden vuoksi. Osa-aikaisuuksissa 
osa-aikaisuuden tyyppiarvo oli 50 %:a täysaikaisuudesta. 

Määräaikaistuminen on ollut tyypillinen ilmiö koko valtiosektorilla. Määräaikais-
ten määrä on lisääntynyt 1990-luvun alusta lähtien (VM 2003, 31). Vuonna 2008 
määräaikaisten määrä oli kuitenkin kääntynyt laskuun koko valtiotyönantajalla (Netra 
2008), mutta on edelleen merkittävää verrattuna muuhun yhteiskuntaan. Valtiolla 
määräaikaisia työsuhteita on suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten yliopistosektorilla 
(VM 2003). Määräaikaisuudet ovat yliopistoissa lisääntyneet erityisesti ulkopuolisen 
rahoituksen lisääntymisen myötä. Määräaikaisuus ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan 
ulkopuolisella rahoituksella palkattuihin, vaan myös suuri osa budjettivaroin palkatusta 
henkilöstöstä on nimitetty virkoihin määräajaksi (VM 2003).  
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Virkasuhteeseen voidaan nimittää joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikai-
seen virkasuhteeseen nimittämisen on kyselyn toteutuksen hetkellä tullut  perustua 
virkamieslaissa säädettyihin perusteisiin.  Määräajaksi voidaan nimittää työn luonteen 
vuoksi, sijaisuuden takia, avoinna olevan viran hoitamiseksi väliaikaisesti tai harjoitte-
lun vuoksi.  Työn luonteen vuoksi määräajaksi nimittäminen tulee johtua työn itsensä 
luonteesta, ei esimerkiksi rahoituksen epävarmuudesta. Jokainen määräaikainen vir-
kasuhde on erikseen perusteltava. (Emt. 24–25). Valtiokonttorin Netra tietopalvelun 
vuoden 2008 tilastotietojen mukaan yliopistoissa määräaikaisuuden yleisimmät syyt 
(koko henkilöstössä) olivat työn luonne (noin puolet) ja jatko-opinnot tai yliopisto-
opiskelu (alle kolmannes) (Netra 2008).

Virkaan on kyselyn toteutuksen hetkellä voitu  nimittää määräajaksi tai muutoin 
rajoitetuksi ajaksi myös jos viran luonne tai jokin muu viraston toimintaan liittyvä 
perusteltu syy sitä vaatii. Yliassistentin, assistentin ja apulaisopettajan virat on kyselyn 
toteutushetkellä täytetty maksimissaan viiden vuoden määrä-ajaksi (Yliopistoasetus 
1998/115, 9§). Yliopistoissa on myös määräajaksi perustettuja virkoja, kuten lahjoi-
tusprofessuureja. (VM 2003, 26.) Määräaikainen työntekijä saattaa olla siis omassa 
virassaan, joka on perustettu useaksi vuodeksi, nimitettynä määräajaksi virkaan tai 
muutaman kuukauden mittaisessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Määräaikaisuus si-
nänsä ei siis välttämättä kerro työntekijän asemasta juuri mitään, eikä se ole kovinkaan 
hyvä taustamuuttuja, jos sen luonteesta ei ole tarkempaa tietoa.  

Erityisesti surveyn toteutuksen aikana valtion tilivirastoina toimineissa yliopistoissa 
työsuhteiden luokittelu kansainvälisen mallin mukaan ei ole yksiselitteistä. Kansain-
välisessä tutkimushankkeessa vertailtavuuden säilyttämisen vuoksi luokittelusta tulee 
parhaimmillaankin suuntaa-antava. Työsuhteen kestoa kartoitettiin kyselyssä kysymällä 
nykyisen työsuhteen kestoa. Kysymyksessä vastausvaihtoehdoiksi annettiin: 

   1. vakinainen virka
   2. toistaiseksi (ei tietylle jaksolle, ei takuuta kestosta) 
   3. virkakausi, jonka jälkeen mahdollisuus pysyvään / toistaiseksi jatkuvaan 
 työsuhteeseen
   4. virkakausi, jonka jälkeen ei pysyvää/toistaiseksi jatkuvaa työsuhdetta ja 
   5. muu (tarkenna). 

Suomessa yliopistosektorilla suurin osa tutkimus- ja opetushenkilökunnasta on ni-
mitetty virkasuhteeseen. Työsuhteisia työntekijöitä on edelleen melko vähän lähinnä 
Helsingin yliopistossa. Määräaikaisista työntekijöistäkin suurin osa on virkasuhteessa 
ilman virkaa. (VM 2003, 42.) Tämä heikentää kysymyksen validiteettia ja reliabiliteet-
tiakin sillä suurin osa vastaajista ei siis ole nimitetty virkakaudeksi, mikäli virkakautena 
ymmärretään määräaikainen virka. Myös työsuhteen jatkumisen määrittely on voinut 
olla vaikeaa kun se on liitetty osaksi samaa kysymystä siten, että myönteinen näkemys 
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on ehdollinen ja kielteinen ehdoton. Kysymyksellä ei siis varauksetta tavoitettu epä-
varmuuden ulottuvuutta, jota sillä haettiin. 

Yli 15 % vastanneista, joista suurin osa oli yliopistolaisia, valitsikin vastausvaihto-
ehdoista vapaan vastauskentän. 13,3 % (N=189) vastaajista oli määritellyt työsuhteensa 
keston vapaassa kentässä määräaikaiseksi. Tämä joukko koostunee pääosin määräaikai-
seen virkasuhteeseen nimitetyistä. Taulukossa 6 on esitetty koko aineiston työsuhteen 
kestot sektoreittain. Kun työsuhteenkestoja tarkastellaan koko aineiston osalta alku-
peräisin luokin, suurimman luokan muodostavat vakinaisessa virassa olevat. Heitä oli 
vastaajista kaksi viidennestä. Lähes yhtä suuren joukon muodostivat virkakaudeksi 
palkatut. Heitä oli yhteensä 36,8 %. Virkakaudeksi palkatuista valtaosa oli niitä, jotka 
arvelivat, että heidän työsuhteensa ei jatku määräajan jälkeen. Toistaiseksi palkattuja 
oli aineistossa kymmenen prosenttia. 

Taulukko 6. Työsuhteiden kestot sektoreittain

Työsuhteen kesto YO AMK Yhteensä

Vakinainen virka N 322 216 538

% 29,4 66,1 37,9
Toistaiseksi (ei tietylle jaksolle, ei takuuta kestosta N 90 52 142

% 8,2 15,9 10,0
Virkakausi, jonka jälkeen mahdollisuus pysyvään / N 109 24 133
toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen % 10,0 7,3 9,4
Virkakausi, jonka jälkeen ei pysyvää / N 379 10 389
toistaiseksi jatkuvaa työsuhdetta % 34,6 3,1 27,4
Muu N 194 25 219

% 17,7 7,6 15,4

Yhteensä N 1094 327 1421

P < ,001 % 100 100 100

Vaikka tutkimuksen alkuperäinen luokittelu aiheutti vastaajille ongelmia, antaa se 
käsityksen niiden ammattiryhmien tulevaisuuden näkymistä, joilla määräaikaisuus on 
yleisintä (Taulokko 7). Kyselyn mukaan määräaikaisista yliassistenteista lähes kolmannes 
pitää mahdollisena, että määräaikaisuuden jälkeen heillä on mahdollisuus vakinaiseen tai 
toistaiseksi palkattuun työsuhteeseen. Määräaikaisista tutkijoista näin ajatteli ainoastaan 
8 % ja määräaikaisista assistenteista joka kymmenes. Tosin monella tutkijalla saattaa 
olla mahdollisuus jatkoon, mutta he eivät miellä omaa työsuhdettaan virkakaudeksi. 
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Taulukko 7. Eräiden ammattiryhmien muiden kuin vakituisten ja toistaiseksi palkattujen 
määräaikaisuuksien luonne

 Akateeminen nimike
Määräaikaisuuden luonne Tutkija Assistentti Yliassistentti

Virkakausi, jonka jälkeen mahdollisuus pysyvään/ 
toistaiseksi 

N
28 8 16

jatkuvaan yösuhteeseen % 8,4 11,4 29,1

Virkakausi, jonka jälkeen ei pysyvää/ N 182 51 31
toistaiseksi jatkuvaa työsuhdetta % 54,8 72,9 56,4

Muu N 122 11 8
% 36,7 15,7 14,5

N 332 70 55
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0
p< ,001

Koska kysymyksen validiteetti oli heikko, työsuhteen kestoa kuvaavaa muuttujaa on 
järkevin tarkastella kolmeluokkaisena vakinainen, määräaikainen ja muu, kahdestakin 
syystä. Ensinnäkin suurin osa vapaan vastauskentän vastauksista oli tulkittavissa määrä-
aikaisiksi työsuhteiksi. Kun kaikki määräaikaiset työsuhteet vapaan kentän vastaukset 
mukaan lukien lasketaan yhteen, on niitä itse asiassa enemmän kuin vakinaisia työsuh-
teita. Toiseksi määräaikaisien työsuhteiden luokittelu sellaisiin, joilla on mahdollisuus 
pysyvään tai toistaiseksi palkattuun työsuhteeseen ja niihin, joilla ei virkakauden jälkeen 
ole työsuhdetta on epämääräinen ja sen informaatio arvo pieni, sillä määräaikaisuuden 
kestosta, laadusta tai vaiheesta ei ole tietoa eli määräaikaisuuden aiheuttama epävarmuus 
ja vaikutusmahdollisuuksien puute jää epäselväksi.  Jaottelu määräaikaisiin ja vakituisiin 
työtekijöihin antaa ainoan mahdollisuuden vertailla korkeakoulusektoreita muihin 
yhteiskunnan työmarkkinasektoreihin ja olemassa oleviin tilastoihin. Muu kategoriaan 
jääneet työsuhteet ovat pääasiassa sijaisuuksia, jotka ovat myös määräaikaisia, mutta 
niiden taustalla saattaa olla vakinainen työsuhde. 

Jos määräaikaisuuksia tarkastellaan korkeakoulusektoreittain, huomataan, että 
määräaikaisuus on yliopistoille tyypillinen ilmiö (Taulukko 8). Ammattikorkeakou-
luissa suurin osa työntekijöistä on vakinaisessa virassa tai palkattu toistaiseksi. Am-
mattikorkeakoulujen henkilöstöstä alle viidennes oli määräaikaisessa työsuhteessa kun 
taas yliopistoissa kolme viidennestä.  Ammattikorkeakoulujen kohdalla tulosta tosin 
vääristää otoksen painottuminen yliopettajiin. 
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Taulukko 8. Vakinaiset ja toistaiseksi solmitut työsuhteet, määräaikaiset työsuhteet sekä 
muunlaiset työsuhteet korkeakoulusektoreittain. 

Yliopisto AMK Yhteensä
Vakinainen,toistaiseksi N 412 268 680

% 37,7% 82,0 % 47,9 %
Määräaikainen N 652 54 706

% 59,6 % 16,5 % 49,7 %
Muu N 30 5 35

% 2,7 % 1,5 % 2,5%
yhteensä N 1094 327 1421

% 100,0 % 100,0 % 100,0 %
p-arvo < ,001

Kaikista yliopistovastaajista 59,6 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä on huomat-
tavasti enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Valtion kaikista työntekijöistä neljännes 
työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa (Netra 2008).  Yliopistoissa määräaikaisuudet 
ovat yleisiä erityisesti, mutta eivät ainoastaan, nuorilla. Alle kolmekymmenvuotiaista 
vastaajista peräti 85 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. Ammattikorkeakouluvastaajista 
määräaikaisessa työsuhteessa oli ainoastaan 16,5 %, mikä on vähemmän kuin kunnallis-
sektorilla yleensä. Kunnallisalan työntekijöistä 22,1 % oli määräaikaisessa työssä vuonna 
2007 (tämän lisäksi työllistettyjä oli 1,8 %) (KTML 2008). Ammattikorkeakouluissa 
35–49-vuotiaiden ryhmässä jo yli 75 % oli vakituisesti tai toistaiseksi palkattuja. 

Kun määräaikaisuutta tarkastellaan edellä mainitulla kolmiportaisella jaottelulla 
yliopistoissa naisista määräaikaisia oli lähes kymmenen prosenttiyksikkö enemmän kuin 
miehistä (64,7 % / 55,2 % p < ,001). Ammattikorkeakouluissa vastaavaa eroa ei ole.  
Tulos ei selity ainoastaan sukupuolien erilaisella ikäjakaumalla, sillä nuorista naisista 
määräaikaisia on yhtä paljon kuin nuorista miehistä. Ammattinimikkeittäin ainoas-
taan lehtoreista ja professoreista suurin osa oli yliopistoilla vakinaisesti tai toistaiseksi 
palkattuja. Määräaikaiset professuurit ovat kuitenkin jo merkittävä osa professoraattia, 
sillä joka viides vastannut professori oli määräaikainen. (Liite 2.)

Pirttilä ja Eriksson raportoivat vuonna 2004, että pätkätyöläisten työsuhteita olisi 
alettu muuttaa vakinaisiksi, mutta he eivät vielä olleet vakuuttuneita vakinaistamisen 
tuloksista. Erityisen huolissaan he olivat projektitutkijoiden asemasta. (Pirttilä & 
Eriksson 2004, 13). Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselyn 2007 mukaan yliopistojen 
määräaikaisuuksien osuus on laskusuunnassa, mutta kehitys on ollut varsin hidasta. 
(Puhakka & Rautapuro 2007, 23). CAP-aineisto vahvistaa tieteentekijöiden liiton 
kuvaa määräaikaisuuksien suuresta määrästä. Yliopistojen tutkijoista 84 prosenttia oli 
määräaikaisessa työsuhteessa. CAP-tutkimuksessa ei mitattu määräaikaisuuden kestoa. 
Mutta todennäköisesti erityisesti tutkijoista, suuri osa työskentelee lyhyissä virkasuh-
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teissa. Tieteentekijöiden jäsenkunnan määräaikaisuuden mediaani oli noussut vuoden 
2001 12 kuukaudesta vuoden 2007 21 kuukauteen, kuitenkin edelleen joka neljännen 
määräaikaisen työsuhde on alle 12 kuukauden mittainen (Puhakka & Rautapuro 2001, 
21; 2007, 23–24). 

Kuvaa määräaikaisuudesta voidaan yliopistojen kohdalla tarkentaa vaikutusvaltai-
suuden  ulottuvuuden avulla. Vakituisessa tai toistaisessa työsuhteessa olevat tutkijat 
kokivat itsensä vaikutusvallattomiksi. Sen sijaan määräaikaisista professoreista huo-
mattavasti suurempi osuus kokee olevansa vaikutusvaltaisia kuin vaikutusvallattomia. 
Vakituisessa tai toistaisessa työsuhteessa olevista lehtoreista puolet kokee, ettei heillä 
ole vaikutusvaltaa ollenkaan tai sitä on vain vähän. Assistentit muodostavat tutkijoiden 
ohella ryhmän, jossa suurin osa on määräaikaisia ja vaikutusvallattomia. Erotukseksi 
tutkijoista assistenteista kuitenkin viidennes on mielestään määräaikaisuudestaan 
huolimatta vaikutusvaltaisia, tutkijoista ainoastaan joka kymmenes. Vakinaisuus ja 
tohtorin tutkinto yhdistytettyinä toisiinsa luo edellytyksiä vaikutusvallalle. Tohtorin 
tutkinto luo myös vaikutusmahdollisuuksia vaikka työsuhde olisikin määräaikainen. 
Määräaikaisista tohtoreista vain puolet kokee olevansa vaikutusvallattomia tai ainoas-
taan vähän vaikutusvaltaisia kun muun tutkinnon suorittaneista neljä viidesosaa kokee 
laitostasolla samoin. Tulokset ovat ryhmien sisällä tilastollisesti merkitseviä. 

Yliopistojen määräaikaisuus on mielenkiintoinen ilmiö, erityisesti siltä osin kun se 
koskee määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä työntekijöitä, joiden määräaikaisuus 
perustuu työn luonteeseen. Pelkkä projektiluonteisuus ei sekään selitä yliopistojen 
määräaikaisuuksien määrää. Työ on muuttunut projektiluonteiseksi myös muilla aloil-
la. Esimerkiksi Valtion tutkimuslaitoksissa, joissa tehdään pääosin projektiluonteista 
soveltavaa tutkimusta, määräaikaisten osuus koko työvoimasta vaihtelee alle 10 %:
sta 20 %:iin (VM 2003, 43). Työntekijät ovat tutkimuslaitoksissa pääosin toistaisessa 
työsuhteessa olevia (ibid). 

Yliopistoissa määräaikaisuuksia perustellaan usein työn erityisosaamista vaativalla 
sisällöllä. Kuitenkin muilla työpaikoilla korkeakoulutuksen saaneiden työntekijöiden 
on mahdollisuus siirtyä asiantuntija-alueen osa-alueelta toiselle. Mielenkiintoista on 
myös se, että yliopistomaailmassa uuden työntekijän oletetaan ikään kuin automaat-
tisesti sopeutuvan yliopisto-organisaatioon, sillä hän tuntee tieteenalaulottuvuuden 
toimintatavat.  Tarkempi tieto rekrytoinnin ja perehdyttämisen kustannuksista saattaisi 
osaltaan vaikuttaa määräaikaisuuksien määrän. 



40  – Aarrevaara & Pekkola

4.2 Toimeentulo 

Tulot omasta korkeakoulusta

Yliopistoissa otettiin käyttöön vuonna 2006 uusi palkkausjärjestelmä. Puhakka ja Rauta-
puro selvittivät vuonna 2007 tieteentekijöiden jäsenkyselyssä näkemyksiä uudesta palk-
kausjärjestelmästä.  Heidän arvionsa mukaan palkkausjärjestelmä ei ole sukupuoli- eikä 
ikäneutraali ja sen huonot ominaisuudet ovat kumuloituneet yliopistoihin. Esimerkiksi 
tutkimuslaitoksissa suhtautuminen palkka uudistukseen oli myönteisempää.  (Puhakka 
ja Rautapuro 2007, 30–37.) Seuraavassa tarkastellaan opetus- ja tutkimushenkilöiden 
palkkausta molemmilla sektoreilla.

Analysoitaessa vastaajien vuosiansioita ainoastaan 80 % vastauksista otettiin huo-
mioon. Alle 10 000 euron vuositulot tulkittiin puuttuviksi tiedoiksi. Ilmeisesti moni 
oli vastannut kuukausitulojensa perusteella vaikka kysyttiinkin vuosituloja. Erityisesti 
paperilomakkeessa, jossa vastausruutuja oli ainoastaan neljälle numerolle, tämä ongelma 
oli ilmeinen. Vastaajien ansiot on esitetty taulukoissa 9–12.

Kaikkien vastaajien keskiansioiksi mukaan lukien lisäansiot muodostui omasta 
korkeakoulusta 41141 euroa keskihajonnan ollessa kuitenkin varsin suuri 16049 
euroa. Ammattikorkeakouluissa vuotuinen keskipalkka oli yli 6000 euroa yliopistoja 
suurempi ja palkan keskihajonta oli paljon pienempi. Yliopistovastaajien omalta kor-
keakoululta saatavista ansioista kuukauden keskiansioksi muodostuu noin 3200 euroa ja 
ammattikorkeakoulujen vastaajien 37001 euroa.  Yliopistojen keskipalkkaa pienentävät 
tutkijakouluihin osallistuvat kokopäivätoimiset tutkijat. Yliopistoissa jatkotutkinnon 
suorittaneiden keskiansiot ovat maistereiden keskiansioita huomattavasti suuremmat. 
Sektoreidenvälisiä eroja vuosiansioissa voidaan tarkastella myös frekvenssien avulla. 
Yliopiston henkilökunnasta kolmannes ansaitsi alle 30 000 vuodessa kun ammatti-
korkeakoulujen henkilökunnasta ainoastaan 8 %. 

Taulukko 9. Keskivuosiansiot omasta korkeakoulusta mukaan lukien lisäansiot korkeakou-
lusektoreittain

N Keskiarvo Keskihajonta

Yliopisto 913 39713 16846
AMK 264 46015 11689
Yhteensä 1177 41127 16048
p < ,001 (t-testi)

1. Vuosi tulot on jaettu 12,5:llä lomarahojen huomioimiseksi. Moni vastaaja on kuitenkin saattanut 
laskea vuosi ansionsa kertomalla kuukausipalkkansa 12:lla. 
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Yliopistoissa keskipalkat vaihtelevat ammattiryhmittäin assistentin ja tutkijan 
vajaasta 28 000 eurosta professorien vajaaseen 67 000 euroon tosin siirryttäessä huo-
noiten palkatuista virkaryhmistä professorin palkkaan keskihajontakin kaksinkertaistuu 
yli 6000 eurosta yli 13 000 euroon. Palkkaan suhteutettuna keskihajonta kuitenkin 
vähenee muutaman prosenttiyksikön verran. (kts.taulukko 10.) Korkeakoulusektoreiden 
ydinammattiryhmistä, professoreista ja yliopettajista, professorien vuositulot olivat yli 
12 000 euroa suuremmat (p <,001). Mikäli spekulatiivisesti lasketaan CAP-tutkimuk-
sen keskiansioiden ja tilastokeskuksen vuotuisen keskityöajan perusteella professoreille 
ja yliopettajille keskituntipalkat, on yliopettajien keskituntipalkka ainoastaan 1,5 % 
pienempi kuin professorien, sillä professorien vuotuinen keskityöaika on 420 tuntia 
yliopettajien työaikaa pidempi. 

Ikä ja palkkaus korreloivat aineistossa voimakkaasti ja tilastollisesti merkittävästi 
(r = .623, p < .01). Iän ja palkkauksen välisessä yhteydessä on kyseessä ennen kaikkea 
yliopistomaailman ilmiö. Yliopistossa muuttujien välinen korrelaatio on .660 ja am-
mattikorkeakouluissa .291 molemmat korrelaatiot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 
(p < ,001). Kuten määräaikaisuuksienkin kohdalla voitiin huomata, yliopisto sektori 
on selvästi fragmentoituneempi sosioekonomisien muuttujien valossa. Tämä selittyy 
suurella tutkijoiden määrällä. Koko aineistossa keskiarvonaisen euro oli 82 senttiä, yli-
opistoissa 79 senttiä ja ammattikorkeakouluissa 89 senttiä. Kun assistenttien palkkoja 
tarkastellaan sukupuolittain, ei tilastollisesti merkitseviä keskiarvoeroja ole kyseessä on 
siis ainakin osittain uravaiheeseen sidottu ilmiö.  

Varianssianalyysillä ei tieteenalojen ansiokeskiarvojen eroista voida sanoa mitään 
tilastollisesti merkitsevää, sillä vertailtavat ryhmät olivat liian erikokoisia. Kuitenkin 
Kruskall-Wallisin –testin mukaan tilastolliset erot ovat yliopistoissa melkein merkitseviä 
(p <,05), joten jotain päätelmiä voidaan tieteenalojen keskiarvoista, ainakin ääripäistä, 
tehdä. Selkeästi suurin keskipalkka n. 48 000 euroa oli oikeustieteilijöillä ja niillä, jotka 
ilmoittivat tieteenala-luokituksen yksikölleen sopimattomaksi (49 000 euroa), kuitenkin 
molemmat vastaaja ryhmät ovat pieniä. Toisessa päässä otoksessa erottui biologia, jonka 
yksiköissä keskipalkka oli n. 36 500 euroa ja maa- ja metsätaloustieteellisissä yksiköissä 
työskentelevät joiden keskipalkka oli n. 38 000 euroa; molemmat CAP-aineistossa 
nais- ja tutkijavaltaisia tieteenaloja.

Sivutulot

35,9 % vastaajista ilmoitti tekevänsä päätoimensa lisäksi palkkioperustaisia töitä muille 
kuin omalle työantajalleen. Sivutulojen euromäärää kysyttiin vastaajilta kahdella eri kysy-
myksellä. Vastaajista n. 20 % ilmoitti euromääräisesti saavansa tuloja muilta työnantajilta 
ja hieman alle 15 % ilmoitti saavansa muita tuloja esimerkiksi yrittäjyydestä. Molempia 
tulolajeja oli vastaajilla varsinaisen palkkauksensa lisäksi noin 4 %:lla vastaajista ja 
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jompaakumpaa 27 %:lla. Kaikki, jotka ilmoittivat tekevänsä muita ansiotöitä, eivät siis 
ilmoittanut euromääräisesti lisäansioitaan. Heidän lisäansionsa olivat todennäköisesti 
satunnaisia tai he eivät osanneet arvioida vuositasolla niiden määrää.

Sivutulojen euromäärät vaihtelivat runsaasti. Muilta työnantajilta vuosituloiksi 
ilmoitettiin 100–75 000 eur/v. Tyyppiarvoja oli kaksi 1000 ja 2000 euroa ja ne kattoivat 
kolmasosan vastauksista. Muita tuloja ilmoitettiin myös laajalla skaalalla ja ne vaihtelivat 
200 ja 100 000 euron välillä. Tyyppiarvo oli sama kuin keskiarvokin eli 5000 euroa. 

Sivutoimia ja muita palkkioperusteisia töitä ilmoitti yliopistoissa työskentelevistä 
jonkin verran suurempi joukko (37,5 %) kuin ammattikorkeakoulujen vastaajista 
(30,9 %) ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p < ,05) . Muilta työantajilta saatavat 
tulot näyttävät yliopistotyöntekijöillä olevan suuremmat kuin ammattikorkeakoulujen 
vastaajilla mutta muilla tuloilla ei ole tilastollisesti merkittävää eroa korkeakoulusek-
toreittain.

Sivutoimien määrä ei näytä riippuvan sukupuolesta. Mielenkiintoista on kuitenkin 
havaita, että sivuansioiden määrät eroavat huomattavasti sukupuolittain niin muiden 
työnantajien (keskiarvojen ero 3825 eur, p < ,001) kuin muiden tulojenkin kohdalla 
(3831, eur   p < ,05).Keskihajonnat ovat kuitenkin varsin suuria. Mikäli keskiarvoista 
lasketaan niiden suhde, on muilta työnantajilta saatujen tulojen naisten euro 62 senttiä 
ja muiden tulojen esimerkiksi yrittäjyydestä kohdalla 66 senttiä.

Sivutoimien ja palkkioperustaisien töiden tekeminen näyttää aineiston valossa 
yliopistoissa yleistyvän uralla etenemisen myötä (kts. Taulukko 10). Tutkijoista vain 
neljännes ilmoitti tekevänsä muita töitä kun professoreista jo joka toinen. Tieteenalojen 
välillä näyttäisi olevan tilastollisesti merkitseviä eroja siinä tehdäänkö sivutoimisia ja 
muita palkkioperustaisia töitä. Oikeustieteellisissä yksiköissä työskentelevistä yli puolet 
(56 %) sekä lääke-, terveys ja sosiaalitieteellisissä yksiköissä työskentelevistä joka toinen 
(46  %) ilmoitti, että heillä on muita ansiotöitä. Vähiten muita ansiotöitä oli biologian 
yksiköissä, joissa vain joka viides ilmoitti olevansa sivutoimessa tai tekevänsä muita 
palkkioperusteisia töitä. 

Kokonaisansiot

Kuten edellä huomattiin, korkeakoulusektorilla melko usealla on päätoimensa ja 
omalta korkeakoulultaan saamien lisäansioiden lisäksi muita tulonlähteitä. Seuraavassa 
tarkastellaan kaikkien päätoimesta tuloja ilmoittaneiden tuloja omasta korkeakoulusta 
ja kokonaisansioita.   Kun lasketaan yhteen kaikki tulolajit, voidaan todeta, että yliopis-
tosektorilla päätoimen ulkopuolelta saadut tulot kasvattavat vuosiansioita keskimäärin 
3700 eurolla ja ammattikorkeakouluissa 1900 eurolla. Sivuansiot muodostavat erisuu-
ruisen osuuden palkoista eri ammattiryhmillä. Suurimmat sivutulot euromääräisesti 
ovat professoreilla. Sivutulot muodostavat myös suurimman osuuden kokonaisansioista 
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professoreilla.  Absoluuttisesti pienimmät sivutulot olivat tutkijoilla. Pienimmän osuu-
den kokonaisansioista sivutulot muodostivat assistenteille. Alla olevassa taulukossa on 
ammattinimikkeittäin vastaajien kokonaisansiot, keskitulot omasta korkeakoulusta ja 
muista tulonlähteistä sekä lisäansioiden muodostama osuus kokonaisansioista.  

Taulukko 10.  Yliopistovastaajien keskimääräiset vuotuiset ansiot päätoimesta, kokonaisan-
siot, lisätulot ja lisätulojen osuus kokonaisansioista ammattinimikkeittäin.

Akateeminen nimike  Kokonaisansiot Oma korkeakoulu Lisätulot %:a  kokonais-
ansioista

Tutkija Keskiarvo 29 024 27 512 1 512 5,2 %
N 336 336 336
Keskihajonta 7 698 6 884 4 545

Vanhempi tutkija Keskiarvo 43 856 40 502 3 354 7,6 %
N 61 61 61
Keskihajonta 11 337 9 819 8 695

Assistentti Keskiarvo 30 116 27 622 2 494 8,3 %
N 62 62 62
Keskihajonta 6 997 6 306 5 103

Lehtori Keskiarvo 46 286 42 731 3 555 7,7 %
N 146 146 146
Keskihajonta 12 419 8 579 8 713

Yliassistentti Keskiarvo 43 591 41 704 1 887 4,3 %
N 46 46 46
Keskihajonta 8 067 7 779 6 157

Professori Keskiarvo 75 921 66 624 9 297 12,2 %
N 164 164 164
Keskihajonta 19 016 13 217 16 065

Yhteensä Keskiarvo 43 569 39 890 3 678 8,4 %
N 815 815 815
Keskihajonta 21 315 17 361 9 587

Ammattikorkekouluissa sivutulot muodostivat pienemmän osuuden kokonaisansioista 
kuin yliopistoissa. Yliopettajien sivutulot olivat lähes kaksinkertaiset verrattuna muihin 
työntekijäryhmiin verrattuna. Kokonaisansioista yliopettajien sivutulot muodostivat 
kuitenkin vain 2 % yksikköä enemmän kuin muilla ammattiryhmillä.



44  – Aarrevaara & Pekkola

Taulukko 11.  Ammattikorkeakoulujen vastaajien keskimääräiset vuotuiset ansiot päätoimesta, 
kokonaisansiot, lisätulot ja lisätulojen osuus kokonaisansioista ammattinimikkeittäin.

Akateeminen nimike  Kokonaisansiot Oma korkeakoulu Lisätulot %: kok.ansioista
Muut Keskiarvo 45 560 44 149 1 411 3,1 %

N 149 149 149
Keskihajota 9 150 8 487 3 797

Yliopettajat Keskiarvo 56 487 53 356 3 130 5,5 %
N 56 56 56
Keskihajota 10 748 9 788 6 812

Yhteensä Keskiarvo 48 545 46 664 1 881 3,9 %
N 205 205 205
Keskihajota 10 757 9 747 4 854

Sukupuolittain tarkasteltuna koko korkeakoulusektorilla miesten vuotuiset koko-
naisansiot olivat 10 000 euroa suuremmat kuin naisten. Kun tilannetta tarkastellaan 
sektoreittain, erot ovat yliopistosektorilla vielä suuremmat, yli 11 000 euroa vuodessa. 
Ammattikorkeakouluissa ero on noin  8000 euroa. Kun kokonaisansioista lasketaan 
naisten eurot, niin tuloksena saadaan kaikille naisvastaajille 79, yliopistoissa työsken-
televille naisille 77 ja ammattikorkeakouluissa työskenteleville 85 senttiä.

Taulukko 12. Miesten ja naisten keskimääräiset vuotuiset kokonaisansiot ja niiden erotus

Sukupuoli N Keskiarvo Keskihajonta Erotus

Yliopisto Mies 464 48 767 22 954 11 191
p <,001 Nainen 433 37 576 15 784

AMK Mies 116 52 829 15 280 7 942
p <,001 Nainen 143 44 888 10 361

Yhteensä Mies 581 49 593 21 672 10 202
P < ,001 Nainen 576 39 391 14 956

Lisäansioiden merkityksestä saa erilaisen kuvan kun niiden osuus kokonaisansioista 
lasketaan ainoastaan niiden kohdalla, jotka ilmoittivat lisäansioita. Yliopistosekto-
rilla lisäansiota ilmoittaneiden kokonaisansioista ne muodostivat yli viidenneksen ja 
ammattikorkeakouluissakin 16 %. Yliopistoissa lisäansioiden osuus ammattiryhmän 
kokonaisansioista kääntyi päälaelleen. Lisäansioita saavilla tutkijoilla niiden osuus 
palkasta oli neljännes kun professoreilla ainoastaan viidennes.
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5 

Akateeminen professio 
tutkimuksen ja opetuksen ammattikunta

Tähän asti akateemista professiota on kuvailtu ainoastaan sen rakenteelisten ominai-
suuksien ja työmarkkinaaseman kautta. Otoksessa akateeminen professio määrittyy 
kuitenkin työntekijöiden tehtävänkuvan (opetus- ja tutkimushenkilökunta) kautta. 
Tämä määritelmä rajaa akateemisesta professiosta yksiselitteisesti ulos ainoastaan 
hallinto- ja tukipalveluhenkilökunnan. Tässä luvussa akateemista professiota pyritään 
kuvailemaan sen työnkuvan kautta.  

Suomessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset sektorirajat ovat edelleen 
selvät ja laissa määritellyt. Kaikki yliopistot ovat tutkimusyliopistoja ja yliopistoilla 
on tohtorintutkintojen myöntömonopoli. Ammattikorkeakoulut ovat selvästi ope-
tuspainotteisempia, sillä ne perustettiin opetusinstituutioiksi ja niille määriteltiin 
ainoastaan rajattuja soveltavan tutkimuksen alueita, jotka tukivat aluepoliittisia pää-
määriä. Myös sektoreiden väliset työmarkkinat ovat pysyneet melko erillisinä, sillä 
ammattikorkeakouluissa vaaditaan ammattiaineiden opettajilta edelleen pitkää kolmen 
vuoden työelämäkokemusta. Sektorit ovat tosin lähentyneet toisiaan kun yliopettajien 
kelpoisuusvaatimuksiin kuluu lähtökohtaisesti tieteellinen jatkotutkinto. (Aarrevaara 
& Hölttä 2008, 120.) 

Turan mukaan viimeaikaisessa keskustelussa erot AMK-sektorin ja yliopistosektorin 
välillä ovat painottuneet muodollisten erojen sijaan eroihin tutkimuksen ja T&K -toi-
minnan välillä (Tura 2006, 44–45). Toisaalta opetuksen osuutta akateemisen profession 
työssä on pohdittu viimeaikoina paljon. Sen on nähty olevan yksi profession keskeisiä 
kehityskohteita, sillä akateemisen opetuksen on nähty muuttuvan pelkästä tutkinto-
opetuksesta kohti elinikäisen oppimisen tukemista (Enders 1999, 74). Suomessa, mikäli 
ammattikorkeakoulujen opetushenkilökunta luetaan osaksi akateemista professiota, 
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on opetus kokemassa renessanssia akateemisen profession ensisijaisena tehtävänä ja sen 
asema saattaa vahvistua.  

Yliopistoissa tutkimus on ensisijainen meritoitumisen muoto, joka koetaan am-
matillisen kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeäksi (Clark 1987, 98–99, Enders 
2006,7, Sipilä 2007, 41). Ammattikorkeakouluissa meritoituminen on laajempaa 
sisältäen myös lainsäädäntöön kirjattuja periaatteita esimerkiksi yliopettajien osalta 
(AMK asetus 253/2003, 23–24§) opetusmeriiteissä ja työkokemuksessa opetuksen 
tutkimusalaa koskevissa tehtävissä. Ammmattikorkeakouluja ja yliopistoja erottaa toi-
sistaan myös meritoitumisjärjestelmät. Meriitti voi ilmetä resurssien kohdistumisena 
toiminnan tavoitteiden kannalta toissijaisiin kohteisiin. (Aarrevaara et al. 2007, 22). 
Tällöin esimerkiksi tutkimus voi korostua opetuksen ja yhteiskunnallisen palveluteh-
tävän kustannuksella. 

Tässä luvussa perehdytään CAP-kyselyn antamaan kuvaan akateemisesta profes-
siosta molemmilla korkeakoulusektoreilla tutkimuksen opetuksen ja niiden yhteyden 
perspektiivistä. Luvussa tarkastellaan ensiksi akateemisen työn ajankäytön rakennetta, 
jonka jälkeen luodaan katsaus opetuksen ja tutkimuksen maailmaan.  Suhtautumista 
akateemiseen työhön ja työympäristöön tarkastellaan seuraavassa luvussa. 

5.1 Opetuksen, tutkimuksen ja muiden tehtävien osuus ajankäytöstä

Kyselyssä selvitettiin akateemisen profession työtuntien jakautumista opetuksen, tutki-
muksen, palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien välille. Viikkotyötunteja kysyttiin 
sekä opetusperiodilla että -periodin ulkopuolella. Erityisesti opetusperiodin ulkopuo-
leisiin tunteihin vastattiin heikosti. Joukossa oli myös varsin paljon epätäydellisiä vas-
tauksia.  Tuntien jakautumista tarkastellaan tässä ainoastaan niiden kohdalla joidenka 
kokonaistyöaika oli periodilla 30 tuntia tai enemmän (N = 1187), jotta vain täydelliset 
vastaukset saataisiin mukaan tarkasteluun1. Eri työtehtävien osuus on ilmoitettu näiden 
vastaajien osalta taulukossa 13.

15 % vastaajista ei opettanut lainkaan, 11 % ei tutkinut, 63 % ei raportoinut 
pal  velutunteja, 26 % ei tehnyt hallinnollista työtä ja 49 % pystyi sijoittamaan kaikki 
tuntinsa edellisiin luokkiin, eikä tarvinnut kaatoluokkaa tuntiensa ilmoittamiseen. 
Ammattikorkeakoulujen kohdalla opetuksen tunteja raportoi 95 % vastaajista ja tutki-

1. Työtuntien tarkasteluun rajataan 30 tuntia tai enemmän työskentelevät, eikä esimerkiksi itsensä 
kokopäiväisiksi merkinneitä vastaajia, sillä heidänkin joukossa on paljon epätäydellisesti vastan-
neita ja koska työsuhteen laatua selvittäneessä kysymyksessä vastaajilla oli ilmiselvästi vaikeuksia 
hahmottaa kysymystä. 30 työtunnin raja on valittu frekvenssien perusteella sekä arvioiden, että 
kokopäiväisen työntekijän työviikko saattaa olla alle virkatyöajan mittainen. Myös OECD:n 
tilastoissa osa-aikaisiksi työksi luokitellaan alle 30 työtunnin viikot (Bastelaer et al. 1997, 12).     
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mustunteja 72 % vastaajista. Yliopistovastaajista opetustunteja raportoi 82 % vastaajista 
ja tutkimustunteja 94 % vastaajista. Yliopistovastaajat ja ammattikorkeakouluvastaajat 
erosivat toisistaan työn laadullisen rakenteen osalta siten, että yliopistovastaajista suu-
rempi osa ei opettanut ja he tarvitsivat useammin tuntien kaatoluokkaa kuin kollegansa 
ammattikorkeakouluissa. Sen sijaan AMK-vastaajissa oli selkeästi yliopistovastaajia 
enemmän niitä, jotka eivät tutkineet. Hallinnon ja palvelutehtävän kohdalla ei suuria 
laadullisia eroja vastaajaryhmien kesken ollut.  

Kaikkien kysymyksiin vastanneiden osalta voidaan todeta, että ammattikorkea-
kouluissa opetus muodostaa selkeästi huomattavamman osuuden viikkotyöajasta kuin 
yliopistoissa. Suurin ero on kuitenkin tutkimuksen kohdalla. Keskiverto yliopistolai-
nen tutkii kolme kertaa enemmän kuin ammattikorkeakouluvastaaja. Hallinnollisia 
tehtäviä näyttäisi ammattikorkeakoulujen vastaajilla olevan jonkin verran enemmän. 
Palvelutuntien ja muiden tuntien kohdalla ei tilastollisesti merkitseviä eroja keskiar-
voissa ole. Sektoreita kuvaavat keskiarvo luvut ovat kuitenkin melko summittaisia, sillä 
keskihajonnat ovat suuria ja ammattiryhmittäin keskiarvot poikkeavat huomattavasti 
toisistaan. 

Taulukko 13. Eri toimintojen osuus viikkotyöajasta periodilla korkeakoulusektoreittain.

N Keskiarvo Keskihajonta p-arvo
Opetuksen osuus Yliopisto 924 33,2 % 27,9 % <,001

AMK 261 60,2 % 27,7 %

Tutkimuksen osuus Yliopisto 924 46,2 % 32,6 % <,001

AMK 261 13,8 % 16,3 %

Palvelutuntien osuus Yliopisto 924 4,8 % 11,1 % > ,05

AMK 261 5,9 % 11,1 %

Hallinnon osuus Yliopisto 924 10,1 % 12,9 % <,001

AMK 261 15,2 % 21,0 %

Muiden tuntien Yliopisto 924 5,7 % 8,9 % >,05
AMK 261 4,9 % 9,3 %

Valitettavasti esimerkiksi lehtorien tuntimäärien eroja ei päästä vertailemaan sektoreiden 
välillä, sillä ammattikorkeakoulujen kohdalla ammattinimikettä koskeva kysymys ei 
ollut onnistunut. Korkeakoulusektoreiden ydin ryhmät, professorit ja yliopettajat, ovat 
ainoat ammattiryhmät, joiden välillä vertailuja voidaan tehdä.  Professorien ja yliopet-
tajienkin välillä suurimmat erot työajanrakenteessa ovat tutkimuksessa. Professorien 
työhön sisältyy myös enemmän hallinnollista työtä kuin yliopettajien työnkuvaan. 
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Yliopettajan virka on ennen kaikkea opetusvirka, ylipuolet työajasta kuluu opetukseen. 
Professoreilla opetus ja tutkimukseen käytetty aika ovat lähempänä toisiaan. (Liite 3)

Yliopistot 

Ammattiryhmien ajankäytön rakenteessa on havaittavissa muutoksia2, kun CAP-tutki-
muksen tuloksia verrataan tilastokeskusken ajankäyttötutkimuksen (2006a) tuloksiin. 
CAP-tutkimuksen valossa näyttäsi siltä, että professoreiden opetus- ja tutkimustyö 
on kärsinyt hallinto- ja muun työnmäärän lisääntyessä. Sekä tilastokeskuksen että 
CAP-tutkimuksen aineistossa yliassistenttien hallinnolliset velvoitteet näyttävät olevan 
professoreiden vastaavia huomattavasti kevyemmät; aikaa jää enemmän opetukselle ja 
tutkimukselle. Muutoksen suunta ammattiryhmien työajan rakenteessa näyttää kui-
tenkin olevan sama. Myös yliassistenttien muiden tehtävien osuus näytti kasvaneen. 
Yliassistenttien kohdalla kasvu on kuitenkin tapahtunut tutkimuksen, ei opetuksen ja 
tutkimuksen kustannuksella, kuten professoreilla. Myös assistenteilla tutkimukseen 
käytetty aika näyttää vähentyneen. Opetuksen osuus työstä näyttää pysyneen muuttu-
mattomana, mutta hallinnollisten työtehtävien määrä lisääntyneen selvästi.  (Liitteessä 
3 on muutosta kuvattu taulukon avulla).

Tieteenalojen ajankäyttöä on tilastokeskuksen tutkimuksessa tarkasteltu tieteen-
aloittain ja päätieteenaloittain. CAP-aineistosta on mahdollista muodostaa muuttujat 
jotka vastaavat päätieteenaloja, joita ovat luonnontieteet, tekniikka, lääke- ja hoitotieteet, 
maa- ja metsätaloustieteet, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet3. Tieteenaloittain 
tarkasteltuna ei suuria eroja näyttäisi olevan kahden tutkimuksen välillä. Muiden tuntien 
määrä näyttäisi lisääntyneen erityisesti lääke- ja hoitotieteissä ja teknisissä tieteissä. Maa- 
ja metsätalouden alhainen muiden tuntien osuus selittynee sillä, että ylipuolet (N14) 
vastaajista oli tutkijoita. Tekniikan alalla muiden tuntien osuus työajasta opetusperiodilla 
on yli viidenneksen ja lääke- ja hoitotieteen alalla peräti neljännes. (Liitte 3.)

Iällä ja ajankäytön rakenteella oli samanlainen suhde CAP aineistossa tiedeyliopis-
toissa kuin tilastokeskuksenkin aineistossa. Iän lisääntyessä opetuksen määrä kasvoi ja 
tutkimuksen määrä väheni molemmissa aineistoissa. Prosenttiosuuksissa oli jonkin ver-
ran eroa, mikä johtunee erilaisesta tarkastelujaksosta. Ainoat systemaattiset erot löytyivät 
muun ajankäytön sarakkeessa. Kaikissa ikäryhmissä muun ajankäyttö oli suurempaa 
kuin tilastokeskuksen tutkimuksessa. Erot olivat prosenttiyksiköissä mitattuna alle 29-
2. Ks. vertailun ehdot liite 3.    
3. Vertailtavuutta heikentää CAP-aineistossa sosiaalitieteiden sijoittaminen lääke- ja terveystieteiden 

yhteyteen. Tilastokeskuksen luokittelussa ne ovat yhteiskuntatieteitä. Moni kyselyyn vastanneista 
sosiaalitieteilijöistä on kuitenkin todennäköisesti valinnut yhteiskuntatieteet vastausvaihtoehdokseen. 
CAP-kyselyn luokkia liikenne, turvallisuus ja palvelut, ei mikään edellisistä ja kysymys ei koske 
minua ei voida tähän tilastokeskuksen tieteenalajakoon sovittaa, joten niitä käsitellään puuttuvina 
tietoina. Päätiteenaloittain vertailtuna CAP ainistosta saadaan 740 30 tai enemmän raportoinutta 
vastaajaa, joiden tiedoille vertailu perustuu.
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vuo  tiailla 4 prosenttiyksikköä 30–39-vuotiailla 2 prosenttiyksikköä, 40–49-vuotiailla 
peräti seitsemän prosenttiyksikköä ja yli 50-vuotiailla kuusi prosentti yksikköä. 

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa ei tiedeyliopistoissa naisten ja miesten 
välillä kaikissa ammattinimikkeissä ollut juurikaan eroa ajankäytön rakenteessa. Pro-
senttiyksiköissä mitattuna naiset käyttivät miehiä kaksi prosenttia enemmän aikaansa 
opetukseen ja vastaavasti prosentin vähemmän tutkimukseen ja muihin tehtäviin. 

CAP-aineistossa saatiin tilastollisesti merkitseviä tai melkein merkitseviä tuloksia4, 
joiden mukaan naiset käyttäisivät opetukseensa viisi prosenttiyksikköä enemmän aikaa 
ja tutkimukseensa neljä prosenttiyksikköä enemmän aikaa kuin miehet. Miehet sen 
sijaan käyttäisivät yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän aikaa muihin tehtäviin. Kun 
muut tehtävät jaotellaan edelleen hallintotuntien, palvelutuntien ja muiden tuntien 
osuuteen huomataan, että ne kaikki eroavat sukupuolittain ja että miehet käyttävät 
ajastaan enemmän kaikkiin kolmeen. Sekalaisissa muiden tuntien osuuksissa ei suku-
puolten välillä eroa ole kuin yksi prosenttiyksikkö. Sen sijaan palvelutunneissa eroa on 
kolme ja hallintotunneissa neljä prosentti yksikköä. (Liite 3.)

Kun eri tehtäviin käytettyjen tuntimäärien yhteyksiä tutkitaan korreloimalla, 
saadaan yliopistosektorilla mielenkiintoinen tulos. Mitä enemmän vastaajilla oli hal-
linnollisia ja palvelutehtäviä tehtäviä, sitä vähemmän hänen työnkuvaansa kuului tut-
kimusta. Sen sijaan opetustunnit eivät näyttäisi vähenevän tai lisääntyvän hallinto- tai 
palvelutuntien lisääntyessä. Tutkijoilla ja vanhemmilla tutkijoilla tämä ilmiö on ilmeinen.  
Assistenteilla ei hallinnollisten ja tutkimustuntien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää 
yhteyttä. Lehtoreilla tilanne oli päinvastainen kuin muilla ammattiryhmillä. Heillä hal-
linnon ja palvelutuntien määrän lisääntyminen oli yhteydessä opetuksen vähenemiseen. 
Professoreilla palvelutuntien määrällä ja opetus ja tutkimustuntien määrällä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Sen sijaan hallinnon tuntien kasvaessa opetuksen ja 
tutkimuksen tuntien määrä väheni (Liite 3).   

Ammattikorkeakoulut

Kun tarkastellaan ammattikorkeakoulujen vastaajien ajankäytön rakennetta samoilla 
kategorioilla kuin yliopistojenkin kohdalla eli ajankäytön osuuksien jakautumista 
opetuksen, tutkimuksen ja muiden tehtävien välille päädytään CAP-tutkimuksessa 
hyvin erilaisiin lukuihin kuin Tilastokeskuksen tutkimuksessa. Tilastokeskuksen ajan-
käyttötutkimuksessa ammattikorkeakoulujen budjettirahoitteisen henkilöstön ajasta 
valtaosa eli 74 % kului opetukseen, 10 % tutkimukseen ja 16 % muihin tehtäviin 
(Tilastokeskus 2006,45). 

CAP-tutkimuksessa edelleen valtaosa ajasta kului opetukseen, mutta tutkimuksen 
osuus työajasta oli noussut 14 % ja muiden tehtävien 26 %:iin. Opetuksen osuus oli 

4. Opetusosuuksien kohdalla p = .05, eli lähes melkein merkitsevä
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siis vähentynyt 14 prosenttiyksikköä 60 %:iin. Kun tarkastellaan edelleen muiden 
tehtävien jakautumista palvelu-, hallinto- ja muihin tunteihin huomataan, että am-
mattikorkeakoulujen vastaajien ajankäytöstä 15 % kuluu hallinnollisiin tehtäviin 6 % 
palvelutehtäviin ja 5 % muuhun luokittelemattomaan toimintaan. 

Aineistojen välille syntyviä suuria eroja selittänee CAP-aineiston yliopettajien ja 
jatkotutkinnon suorittaneiden yliedustus. Kun yliopettajien ajankäyttöä verrataan ai-
neistojen välillä, säilyy tutkimuksien välinen ero kuitenkin merkittävänä. Yliopettajien 
ajankäytöstä opetuksen osuus on tilastokeskuksen tutkimuksessa 64 % CAP-tutkimuk-
sessa ainoastaan 54 %. Muiden töiden osuus oli CAP aineistossa 7 prosenttiyksikköä 
suurempi eli 27 %. Sukupuolittain voidaan CAP-aineiston perusteella luotettavasti 
oikeastaan sanoa ainoastaan, että näyttäisi siltä, että ammattikorkeakouluissa miesten 
työnkuvaan kuuluu enemmän tutkimusta kuin naisilla.

Ammattikorkeakouluissa kasvava tutkimustuntien määrä ei näyttäisi olevan yh-
teydessä palvelutuntien määrään ja tutkimuksen ja hallintotuntien välinen negatiivinen 
korrelaatiokin on heikompi kuin yliopistoissa. Sen sijaan ammattikorkeakouluissa hallin-
totuntien ja palvelutuntien vähäinen määrä on yhteydessä opetustuntien suureen määrään. 
Ammattikorkeakouluissa palvelutehtävät eivät siis vie aikaa samalla tavoin tutkimukselta 
kuin yliopistoissa.  (Liite 3.) Myös erot ammattiryhmien välillä olivat pienempiä. 

Työaika

Yliopistoissa opetushenkilökunnan työaika on sidottu niin sanottuun kokonaisvuosi-
työaikaan, joka on 1600 tuntia vuodessa. Vuosityöajan toteuttamiseksi ja seurannan 
mahdollistamiseksi opetushenkilökunta laatii työsuunnitelman omista töistään. Muuhun 
kuin opetushenkilökuntaan kuuluvat työskentelevät virasto- tai viikkotyöajalla. 

Kokonaisvuosityöajan historia ulottuu 1980-luvun lopulle asti, jolloin ensimmäiset 
kokeilut sen implementoimiseksi aloitettiin. 1600 tunnin vuotuista työaikaa alettiin 
soveltaa kaikissa Suomen yliopistoissa 1998. Työaikauudistuksella pyrittiin lisäämään 
työjärjestelyjen joustavuutta ja parantamaan tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan sekä 
niille perustuvan opetuksen edellytyksiä. (Puhakka & Rautapuro 2003, 7–9.) Koko-
naistyöajan avulla on mahdollistettu siirtyminen opetusvelvollisuuksista  laitostasois-
ten tavoitteiden asettamiseen. Kokonaistyöaikaan siirtyminen näyttäisi selkeyttäneen 
opettajien roolia työyhteisössä (Aarrevaara 2007, 203–204.) Uuden työaikajärjestelyn 
käyttöönoton jälkeen opetushenkilökunnan työmäärä on kuitenkin lisääntynyt, mi-
käli sitä voidaan mitata suoritettujen tutkintojen ja opiskelijoiden määrissä opettajaa 
kohden. Muuttuneessa työtilanteessa Puhakka ja Rautapuro selvittivät vuonna 2003 
työsuunnitelmien ja työaikojen vastaavuuksia. (Puhakka  & Rautapuro 2003, 7–9.)
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Puhakan ja Rautapuron kyselytutkimuksen tuloksien mukaan kaikki heidän 
tutkimuksensa yliopistojen vastaajat eivät edes tienneet olevansa kokonaistyöajan pii-
rissä (Puhakka ja Rautapuro 2003, 15). Asiantuntijaorganisaatioissa onkin toisinaan 
mahdollista, että työn itsenäisyyden vuoksi työnjakoon ja johtamiseen liittyvät välineet 
jäävät työntekijöille vieraiksi. Rautapuron ja Puhakan tutkimuksessa viidennes vastaajista 
raportoi, ettei tehnyt työsuunnitelmaa ja työsuunnitelman laatineistakin puolet ilmoitti, 
etteivät he pystyneet noudattamaan laatimaansa työsuunnitelmaa. Työsuunnitelman 
laatiminen näyttäytyi tutkimuksessa muodollisuutena sillä 92 % niistä hyväksyttiin muu-
toksitta. Työsuunnitelmien palautuksen yhteydessä käytäviä kehityskeskusteluja raportoi 
ainoastaan alle kolmannesvastaajista tohtorintutkinnon suorittaneista vielä harvempi. 
Tutkimuksesta työsuunnitelmasta muodostuu kuva pakollisesta rutiinista, joka ei vastaa 
todellisuutta ja jolta ei tätä edes odoteta. (Puhakka & Rautapuro 2003 7–9, 15–32.)

Rautapuron ja Puhakan tutkimusraportin perusteella voitiin jo alustavasti to-
deta, että työajansuunnittelu ja kokonaistyöaika eivät vastaa yliopistoissa tehtävän 
työn todellisuutta. Raportti perustui kuitenkin verrattain pienelle otokselle (N 597). 
Lukuvuonna 2004–2005 toteutettiin Tilastokeskuksen yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen ajankäyttötutkimus. Sen tuloksien perusteella voidaan melko aukottomasti 
todeta, ettei 1600 tunnin vuosityöaika vastaa todellisuutta. Yliopistoissa töitä tehdään 
paljon enemmän kuin työehtosopimus edellyttäisi. Tilastokeskuksen tutkimustu-
lokset osoittavat selvästi, että vuotuiset tunnit ylittävät merkittävästi 1600 tunnin 
kokonaistyöajant. Virkaryhmittäin vuosityöajat vaihtelivat tutkijoiden ja lehtoreiden 
1900 tunnista professoreiden 2250 tuntiin. Kaikkien yliopistovastaajien keskiverto 
virkaviikkotyötuntimäärä oli tilastokeskuksen tutkimuksessa 43 tuntia. (Tilastokeskus 
2006,11.) Kun edelleen tarkastelemme CAP-aineiston 30-tuntia tai yli viikossa rapor-
toineiden vastauksia (tilastokeskuksen kysely ei sisällä osa-aikaisia) opetusperiodilla 
saadaan keskityöajaksi 45 tuntia viikossa (Taulukko 14). 

Taulukko 14. Viikkotyötunnit  korkeakoulusektoreittain (h/vk) opetusperiodilla.
   

YLIOPISTO AMK T-testi
h/vk Keskiarvo* keskihajonta Keskiarvo* keskihajonta p-arvo
Opetus 15,4 13,6 26,9 13,6 <,001
Tutkimus 20,2 14,0 6,3 7,5 <,001
Palvelu 2,2 5,0 2,6 4,7 > ,05
Hallinto 4,7 6,0 6,9 10,1 < ,01
Muut 2,6 3,8 2,3 5,0 > ,05
Kokonais 45,0 9,22 44,9 10,79 > ,05
N 924 261

*Keskiarvot on laskettu 30 viikkotuntia tai enemmän raportoineiden vastaajien vastauksista
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Mikäli akateemisen työn ajankäytön rakenteen muutosta halutaan kuvata CAP-hank-
keen puitteissa, lähin referenssi on juuri tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus. Am-
mattiryhmittäin työajan rakentumista näiden kahden aineiston välillä, voidaan verrata 
tiedeyliopistojen professorien, yliassistenttien ja assistenttien osalta, sillä kyseiset am-
mattiluokitukset ovat tutkimuksissa samat. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa 
normaalina työviikkona virkatyöhönsä professorit käyttivät 47 tuntia, yliassistentit 43 ja 
assistentit 40 tuntia. CAP aineistossa näiden ammattiryhmien viikkotuntien keskiarvot 
olivat opetusperiodilla 50, 46 ja 42 tuntia. 

Tutkimusten keskimääräiset viikkotunnit lähenevät toisiaan, mikäli tilastokeskuk-
sen tuntimääriin lisätään lisäkorvauksesta tehdyt tunnit. CAP-kyselyssä kysymyksen 
sanamuoto: ”Kuinka monta tuntia käytät tyypillisenä työviikkona seuraaviin toimin-
toihin ottaen huomioon kaikki ammatillinen työ”, ei selvästi erottele lisäkorvauksesta 
tehtyä työtä ja virkatyötä. Joka tapauksessa voidaan todeta, ettei työn määrä ainakaan 
ole laskenut kuluneen runsaan kahden vuoden aikana. Työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden työaika direktiivin mukaan viikoittainen työaika saisi olla korkeintaan 
48 tuntia (2003/88/EU).  Professorien työtaakkaa voisi siis kutsua terveyttä ja turval-
lisuutta uhkaavaksi.  Miesten ja naisten työviikkojen pituuksissa  CAP-aineistossa oli 
vain minuuttien eroja eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä. (Liite 3.)

Ammattikorkeakoulujen opettajien ja tutkijoiden työehtosopimuksissa määritellään 
lehtoreiden ja yliopettajien työajat 1600-tunnin vuosityöajan mukaisiksi. (vrt. Tilasto-
keskus 2006a,44.) Ammattikorkeakoulujen kokonaisvuosityöajat olivat huomattavasti 
yliopistojen vastaavia pienemmät. Ammattikorkeakouluissa työskenneltiin lukuvuonna 
2004–2005 keskimäärin 1726 tuntia vuodessa. Tuntimäärät vaihtelivat yliopettajien 
1830 tunnista tutkijoiden 1630 tuntiin.  Keskimääräinen viikkotuntimäärä oli 43, josta 
virkatyötä 41 tuntia ja vaihteli varsin vähän virkatyö ajan ollessa yliopettajilla ja rehto-
reilla 42 tuntia päätoimisilla opettajilla 40 tuntia ja tutkijoilla, joita tilastokeskuksen 
otoksessa oli ainoastaan 49, 35 tuntia. (Tilastokeskus 2006a,44.)

Tilastokeskuksenkin ajankäyttötutkimuksen ja CAP-tutkimuksen vertailtavuutta 
heikentää se, että CAP-tutkimuksessa ammattikorkeakoulujen kyselylomaketta ei oltu 
tilastokeskuksen tapaan modifi oitu ammattikorkeakoulujen toimintakenttää vastaavaksi. 
(vrt. Tilastokeskus 2006a,43–45.) CAP-tutkimuksessa ammattikorkeakoulujen osalta 
vertailuja tilastokeskuksen aineistoon voidaan tehdä ainoastaan sektoritasolla sekä yli-
opettajien kohdalla, sillä, kuten aikaisemmin on todettu, lehtoreiden ammattiryhmä 
on todennäköisesti sekoittunut päätoimisten tuntiopettajien kanssa. CAP-aineiston5 
mukaan ammattikorkeakoulu vastaajien keskityöaika olisi kaksi tuntia korkeampi kuin 
tilastokeskuksen tutkimuksessa, jos lisäkorvauksesta tehdyt työtunnit otetaan mukaan, 
eli 45 tuntia viikossa opetusperiodilla (vrt. Tilastokeskus 2006,50). Yliopettajien työaika 
olisi lisääntynyt yhdellä tunnilla. (vrt. Tilastokeskus 2006a,44) Yliopettajien ja muun 

5. Ammattikorkeakoulujen kohdalla käytetään samaa karsintaa kuin yliopistojenkin kohdalla, eli 
ainoastaan 30 tuntia tai enemmän raportoineet  (N261) otetaan mukaan vertailuun. 
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henkilökunnan välillä ei ollut käytännössä ollenkaan eroa viikkotyöaikojen keskiarvoissa. 
Kuten yliopisto vastaajienkin kohdalla epäselvää on, ovatko vastaajat merkinneet kaiken 
vai ainoastaan virkatyöaikansa. 

Ikäryhmittäin, koulutusaloittain ja sukupuolittain vertailevaa tarkastelua ei voida 
tehdä koska tieteenalaluokitukset poikkeavat niin paljon toisistaan ja sukupuolittainen 
ja ikäryhmiin perustuva tarkastelu on tilastokeskuksen tutkimuksessa esitetty ammatti-
ryhmittäin. Jos kuitenkin tarkastellaan CAP aineistoa, voidaan todeta, että ammattikor-
keakouluissa ei iän suhteen saada esille vastaavanlaisia tendenssejä kuin yliopistossa eri 
ammattiryhmissä. Tämä on myös päällimmäinen huomio tilastokeskuksen tutkimuksessa 
(Tilastokeskus 2006a,49–50). Kokonaistyö aika yli 50-vuotiailla näyttäisi olevan noin 
kolme tuntia pidempi kuin muilla ikäryhmillä. Miesten ja naisten työviikkojen pituuksilla 
ei ollut juurikaan eroja. Keskimäärin miesten työviikko oli tunnin pidempi. (Tilastokeskus 
2006a,24–29.) Sukupuolittain ei työ viikon pituudessa ollut eroja CAP-aineistossa. 

Mielenkiinnon ja työajanrakenteen yhteys

Kuten edellä käsitellystä työajan käytöstä huomataan edelleenkin suurin osa am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan ajasta kuluu 
opetukseen ja tutkimukseen tosin muiden tehtävien määrän osuus on noussut. Akatee-
misen profession määrittelyn kannalta on mielenkiintoista tarkastella, onko vastaajien 
mielenkiinto ensisijaisesti kohdistunut opetukseen vai tutkimukseen. Tätä kartoitettiin 
yhdellä kysymyksellä. Kysymyksessä annettiin neljä vastausvaihtoehtoa: ensisijaisesti 
opetukseen; molempiin, mutta enemmän opetukseen; molempiin, mutta enemmän 
tutkimukseen ja ensisijaisesti tutkimukseen. Vastaajille ei siis annettu mahdollisuutta 
vastata yhtä paljon molempiin, mikä palautteiden mukaan johti siihen että kaikki eivät 
kyenneet vastaamaan kysymykseen.  
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Taulukko 15. Ensisijainen mielenkiinnonkohde korkeakoulusektoreittain

Kohdistuuko kiinnostuksesi 
ensisijaisesti opetukseen 
vai tutkimukseen?

 Yliopisto AMK Yhteensä

Ensisijaisesti opetukseen N 73 127 200
   6,6% 38,8% 14,0%
 Molempiin, mutta enemmän opetukseen  N 163 130 293
   14,8% 39,8% 20,5%
 Molempiin, mutta enemmän tutkimukseen  489 53 542
   44,5% 16,2% 38,0%
 Ensisijaisesti tutkimukseen N 374 17 391
    34,0% 5,2% 27,4%
Yhteensä   1099 327 1426
 p < .001  100,0% 100,0% 100,0%

Korkeakoulusektoreittain vastaukset poikkesivat hyvin paljon ja tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi taulukko 15). Yliopistojen opetus ja tutkimushenkilökunnasta 4/5 on 
tutkimusoriontuneita ja ammattikorkeakouluissa 4/5 on opetusoriontuneita. Kiinnos-
tuksen kohteen perusteella ammattikorkeakoulujen ilmapiiri on siis edelleen opetuskes-
keinen ja yliopistojen tutkimuskeskeinen. Kun vastauksia tarkastellaan sukupuolittain, 
yliopistojen kohdalla ei tilastollisesti merkitseviä eroja naisten ja miesten välillä ollut. 
Ammattikorkeakoulujen kohdalla naiset olivat miehiä useammin kiinnostuneita ainoas-
taan opetuksesta (45,9 % / 29,5 %, p < ,01) ja miehet naisia useammin kiinnostuneita 
ainoastaan tutkimuksesta (3,3 % / 7,2 %  p < ,01). 

Yliopistoissa mielenkiinto jakautuu ammattiryhmittäin varsin selkeästi. Tutkijoista 
ja vanhemmista tutkijoista opetuksesta on enemmän kiinnostunut ainoastaan 3 % 
vastaajista. Professoreista enemmän opetuksesta oli kiinnostunut 16 % ja yliassisten-
teista ja assistenteista neljännes. Aino ammattiryhmä, jossa enemmistä oli opetuksesta 
kiinnostunut oli lehtorit. Lehtoreistakin kolmannes ilmoitti kuitenkin olevansa enem-
män kiinnostunut tutkimuksesta kuin opetuksesta. Erot ammattiryhmittäin olivat 
tilastollisesti erittäin merkitseviä.   

Mielenkiinnolla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys opetuksen ja tutkimuk-
sen muodostamaan osuuteen työajasta. Yliopistossa niillä, jotka olivat kiinnostuneet 
enemmän opetus- kuin tutkimustehtävistä opetus muodosti työajasta 31 prosenttiyk-
sikköä suuremman osuuden kuin tutkimuksesta kiinnostuneilla. Tutkimuksesta kiin-
nostuneilla tutkimus puolestaan muodosti 35 prosenttiyksikköä suuremman osuuden 
työajasta kuin opetuksesta enemmän kiinnostuneilla. Mielenkiinnonkohteella oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys myös hallintotuntien määrään. Opetuksesta 
ensisijaisesti kiinnostuneet raportoivat hallintotuntien muodostavan hieman suurem-
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man osan heidän työajastaan kuin tutkimuksesta ensisijaisesti kiinnostuneet. Intohimo 
tutkimukseen ei siis välttämättä tarkoita selvästi muita suurempaa hallinnollista taakkaa, 
sen sijaan opetuksen tilastointi ja muut tehtävät vaativat aikaa siihen paneutuvalta. (Liite 
3.) Tuloksissa täytyy huomioida varsin suuret keskihajonnat. Lehtoreidenkin kohdal-
la tutkimuksesta kiinnostuneet käyttivät työajastaan enemmän aikaa tutkimukseen 
kuin opetukseen (p < ,05) mutta ero oli huomattavasti pienempi kuin keskimäärin: 
15 prosenttiyksikköä. Muiden ammattiryhmienkohdalla ei tilastollisesti merkitseviä 
tarkasteluja voida tehdä.  

Myös ammattikorkeakouluissa mielenkiinnonkohteella ja ajankäytön rakenteella 
oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä, joskin ne olivat hieman maltillisempia kuin 
yliopistossa. Ammattikorkeakouluissa ensisijainen mielenkiinnon kohde ei ollut yhtey-
dessä hallintotuntienmäärään, mutta palvelutuntien määrään sillä näytti olevan yhteys. 
Ne jotka olivat enemmän kiinnostuneita tutkimuksesta, käyttivät selkeästi enemmän 
aikaansa palvelutehtäviin. Kiinnostus tutkimukseen lisää siis ammattikorkeakouluissa 
yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan tai päinvastoin. (Liite 3.) Vastaavaa yhteyttä ei 
yliopistoissa ollut. 

5.2 Opetus
 
CAP-tutkimuksen opetusosioon pyydettiin vastaamaan kaikkia, jotka olivat opettaneet 
kyselylukuvuonna tai edeltävänä lukuvuonna. Opetusosioon vastasi 83,2 % kyselyyn 
vastanneista. Ammattikorkeakoulujen vastaajista opetusosioon kokonaan vastaamatta 
jätti ainoastaan 5 % vastaajista. Yliopistovastaajista peräti neljännes ei vastannut ollen-
kaan osion kysymyksiin. Kato selittyy pääosin tutkijoiden suurella määrällä aineistossa. 
Tutkijoista ainoastaan 58,6% ja vanhemmista tutkijoista 70,8 % vastasi opetusta kos-
keviin kysymyksiin. Professoreista, yliassistenteista ja lehtoreista lähes kaikki vastasivat 
osioon, assistenteistakin 89,3 %.

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opetustehtävien sisällöt poikkesivat toi-
sistaan (Taulukko 16). Ammattikorkeakouluissa opettavan henkilön työtehtäviin 
kuului yliopisto-opettajaa huomattavasti useammin projektiopetusta ja opetusta, jossa 
oppiminen tapahtuu tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hieman yllättäen yliopisto-
opettajia useammin ammattikorkeakouluopettajat raportoivat tehtäviinsä kuuluvan 
myös luento-opetusta. Harjoitustöiden ja laboratoriotöiden opetuksen kohdalla erot 
sektoreiden välillä eivät olleet juurikaan suuremmat kuin luento-opetuksessa. Ehkä 
huomattavimmat erot opetuksen työtehtävien osa-alueissa liittyvät kuitenkin kurssi-
materiaalin ja opetussuunnitelman tai -ohjelmien kehittämiseen. Vaikka yliopistoissa 
opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä on pidetty yhtenä niitä ammattikorkeakouluista 
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erottavana piirteenä, ammattikorkeakoulu opettajat raportoivat yliopisto-opettajia 
useammin työtehtäviensä sisältävän opetuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. On 
mahdollista, ettei yliopistoissa opetuksen kehittäminen ole jäjerstelmällistä, eikä uusien 
sisältöjen luomista kursseille pidetä välttämättä kehittämisenä. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty eri opetustehtäviä raportoineiden osuudet korkeakoulusektoreittain.

Taulukko 16. Opetuksen osa-alueet korkeakoulusektoreittain kysymykseen vastanneiden 
osalta. (Puuttuvat tiedot on tulkittu ei vastauksiksi).  

On osallistunut seuraaviin opetustehtäviin kuluvan tai edellisen  lukuvuoden aikana

Yliopistot 
(N=880)

Ammattikorkeakoulut 
(N=315)

% N % N p-arvo
Luento-opetus 85,9 756 94,6 298 <,001
Projektiopetus tai oppiminen projektiryhmissä 39,9 351 65,1 205 <,001
Oppiminen tieto- ja viestintätekniikan avulla 31,5 277 64,1 202 <,001
Etäopetus 23,6 210 56,5  179 <,001
Kurssimateriaalin kehittäminen 71,4 628 87,6 276 <,001
Opetussuunnitelmien tai -ohjelmien kehittäminen 60,8 535 84,8 317 <,001
Harjoitustyö/laboratoriotyö 61,3 539 70,8 223 < ,01
Henkilökohtainen opetus 81,3 715 246 78,7 > ,05
Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa opetuksen ulkopuolella 65,5 576 67,3 212 > ,05
Kommunikointi opiskelijoiden kanssa tieto- tai viestintätekniikan 
avulla (s-posti)

100,0 748 100,0 296 -

Ammattikorkeakouluissa keskimääräinen opiskelijamäärä oli alemmalla AMK-tutkin-
non opetuksessa 26 opiskelijaa, ylemmän AMK-tutkinnon kursseilla 18 opiskelijaa 
jatkokoulutuksessa 3 ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa 16. Yliopistoissa vastaavat 
ryhmäkoot olivat kauttalinjan suurempia. Kandidaattitason ryhmät olivat keskimäärin 51 
opiskelijan kokoisia, maisteritason kursseilla opiskelijoita oli keskimäärin 33, jatkokou-
lutuksessa 9 ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa 18 opiskelijaa. Sadan tai sitä use-
amman oppilaan massaluennot olivat käytännössä yliopistomaailman ilmiö. Yliopistojen 
vastaajista 18 % arvioi opetukseensa osallistuvan kandidaattitason kursseilla keskimäärin 
yli 100 opiskelijaa. Maisteritasolla tällaisia massaluentoja oli 8 %:lla vastaajista.  

Vastaajilta kysyttiin opetukseen liittyviä haasteita ja käytäntöjä väittämien avulla. 
Korkeakoulusektoreiden välillä oli usean väittämän suhteen tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Ammattikorkeakouluissa yliopistoja useammin ja vahvemmin opettajat olivat 
sitä mieltä, että perustaitojen opettaminen opiskelijoille vie enemmän aikaa kuin he 
haluaisivat. Yliopistoissa on ammattikorkeakouluja paremmin tarjolla kursseja ope-
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tuksen laadun parantamiseksi. Sektoreittain ei ollut eroja siinä, oliko arviointitoiminta 
johtanut opetustaitojen parantamiseen. Kaikista kyselyyn vastaajista ainoastaan 13,2 %:
a raportoi että heitä oli rohkaistu parantamaan opetustaitojaan opetuksen arvioinnin 
perusteella. Tämä kertonee opetuksen vapauden vahvasta asemasta ja vakiintuneen 
arviointi- ja palautejärjestelmän puutteesta. 

Ammattikorkeakouluissa opetuksessa painottui luonnollisesti yliopistoja vahvem-
min käytäntöön suuntautuneet tiedot ja taidot. Käytännönläheistä osaamista opetuk-
sesaan painotti 76,3 % ammattikorkeakouluopettajista; yliopistoissa ainoastaan 32,4 
%. Yliopistoissa käytännön painotus vaihteli huomattavasti tieteenaloittain. Eniten 
käytäntöön orientoitunutta opetus oli lääke- terveys- ja sosiaalitieteissä (57,0 % vas-
tanneista), mutta sielläkin huomattavasti vähäisempää kuin ammattikorkeakouluissa. 
Opetuksen kansainvälisissä sisällöissä ei ollut korkeakoulusektoreittain eroja (kts.luku 
9). Kaikista vastaajista 50,2 %  painotti opetuksessaan kansainvälistä näkökulmaa ja 
sisältöä. Sen sijaan yliopistoissa harvempi opettaja sisällytti (49,1 %) opetukseensa 
keskusteluja arvoista ja etiikasta kuin ammattikorkeakouluissa (62,1 %).  Ammattikor-
keakouluissa opettajat (57,6 %) antoivat yliopistojen kollegoitaan (40,2 %) useammin 
tietoa opiskelijoilleen plagioinnin ja vilpin seurauksista. Molemmilla sektoreilla kursseilla 
annettavat arvosanat perustuivat opiskelijoiden osaamiseen.

Joidenkin väittämien kohdalla oli vastaamisessa tilastollisesti merkitseviä eroja 
yliopistoissa myös ikäryhmittäin.  Alle 35-vuotiaista ainoastaan 27 % oli sitä mieltä, 
että kursseja opetuksen laadun parantamiseksi on riittävästi tarjolla kun vanhemmissa 
ikäryhmissä tätä mieltä oli noin puolet. Kansainvälisen näkökulman painottamisessa 
hieman yllättäen vanhin ikäryhmä oli aktiivisin. Yli 55-vuotiaista 65,3 % painotti 
kansainvälistä näkökulmaa kun alle kolmekymmentäviisivuotiailla vastaava prosentti 
oli 38,1. Ikä näytti olevan yhteydessä myös siihen sisällyttivätkö yliopisto-opettajat 
kursseilleen keskusteluja arvoista ja etiikasta. Keskustelujen sisällyttäminen opintoihin 
lisääntyi ikäryhmästä toiseen siten että alle 35-vuotiaista ainoastaan 31,3 % oli väittämän 
kanssa samaa mieltä. Yli 55-vuotiasta samaa mieltä oli jo 62,4 % vastaajista. 

Yliopistoissa tutkimusaktiviteetti vahvisti opetusta parhaiten kolmessa keskim-
mäisessä ikäryhmässä6. Heistä yli kahdeksankymmentä prosenttia oli väittämän kanssa 
samaa mieltä. Alle kolmekymmentäviisi vuotiaista väittämän kanssa samaa mieltä oli 
68,9 %:a ja kahdesta vanhimmasta ikäryhmästä 78,7 % ja 78,6 %. Yhteiskunnallinen 
palvelutehtävän taas koettiin vahvistavan opetustehtävää eniten kolmessa vanhimmassa 
ikäryhmässä. Nuorimmassa ikäryhmässä ainoastaan neljännes koki yhteiskunnallisen 
palvelutehtävänsä tukevan opetusta kun yli 55-vuotiasta jo puolet oli tätä mieltä. 
Käytännöntaitojen ja tietojen painottamisessa ei ollut ikäryhmittäin tilastollisesti 
merkitseviä eroja. 

Yliopistojen vastauksissaissa oli sukupuolittain havaittavissa eroja vastauksissa. 
Naisista lähes kolme viidennestä sisällytti kursseilleen keskustelua arvoista ja etiikasta 
kun miehistä ainoastaan kolmannes. Naiset tiedottivat ahkerammin myös plagioinnin 

6.  35–39-, 40–44- ja 45–49-vuotiaat
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seurauksista. Heistä puolet vastasi myöntävästi väiteeseen kun miehistä ainoastaan 
kolmannes. Ammattikorkeakouluissa erot olivat samaa luokkaa, mutta taso korkeampi. 
Miehistä etiikasta keskusteli kursseillaan kaksi viidestä ja naisista lähes neljä viidestä. 
Naisista kaksi kolmannesta informoi plagioinnista ja miehistä ainoastaan 45 %:a. 
Näiden väitteiden lisäksi miesten mielestä opetuksen parantamiseksi oli paremmin 
kursseja tarjolla (samaa mieltä 37,8 / 27,9%).  (Liite 3) 

 

5.3 Tutkimus

CAP-tutkimuksen tutkimusosioon pyydettiin vastaamaan kaikkia, jotka olivat tehneet 
tutkimustyötä kyselyn lukuvuonna tai edeltävänä lukuvuonna. Yliopistovastaajista alle 
kuusi prosenttia jätti kokonaan vastaamatta tutkimusosioon. Ammattikorkeakouluvas-
taajista 36 % jätti tutkimusosioon vastaamatta. Tämän lisäksi joukossa oli huomattava 
osa vastaajia, jotka vastasivat ainoastaan satunnaisesti osioiden kysymyksiin. 

Tiedontuotanto

Uuden tiedon tuotantoa on pidetty tieteellisen profession ydintehtävänä. Mertonin 
mukaan tieteen institutionaalinen päämäärä on tieteellisen (certifi ed) tiedon lisääminen 
(Merton 1973, 270). Lightin professiomääritelmässä tieteellisen profession tehtävä on 
niin ikään uuden tiedon tuottaminen. Akatemisen profession olemassa oloa on myös 
perusteltu tiedon tuotannon ja totuuden etsimisen itseisarvoisuudella (kts. Clark 1987, 
106–107). Tiedon tuotannon tapa on kuitenkin muuttunut. 

Korkeakoulujärjestelmä nähdään entistä merkittävämpänä osana kansallista ja 
alueellista innovaatiojärjestelmää. Korkeakoulupolitiikan ja talouspolitiikan yhteys on 
syventynyt ja tullut näkyväksi monissa hallituksen innovaatiopolitiikka-aloitteissa. (Aar-
revaara & Hölttä 2008, 118). Tutkimuksen resurssoinnin kasvattamista on perusteltu 
erityisesti teollisuuden ja yrityssektorin kilpailukyvyn takaamisen näkökulmasta (Aarre-
vaara & Hölttä 2007, 204). Suomessa kansallisen innovaatiojärjestelmän koordinointi 
tapahtuu poikkeuksellisen korkealla tasolla. Kansallinen tiede- ja teknologiapolitiikka 
formuloidaan Tiede- ja teknologia neuvostossa (nykyisin Tutkimus- ja innovaatio 
neuvosto), jonka puheenjohtajana toimii pääministeri (emt, 205). Myös Tekesin nou-
seminen merkittäväksi yliopistojen rahoittajaksi Suomen Akatemian rinnalla kertoo 
tiede- ja teknologiapolitiikan lähentymisestä. Tiede-, teknologia, ja kilpailukykypoli-
tiikan konvergenssi onkin, muiden länsimaiden tapaan, havaittavissa myös Suomessa. 
(Hakala et al. 2003, 32–39, ks. myös Slaughter & Leslie 1997). 
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Tiede- ja teknologianeuvosto on lausunnoissaan alleviivannut yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen sekä yritysmaailman yhteistyön tärkeyttä ja kannustanut 
korkeakouluja yritysyhteistyöhön. Innovaatiopolitiikan implementoimisen ja rahoi-
tusinstrumenttien vuoksi ja työ- ja elinkeinoministeriö on opetusministeriönrinnalla 
merkittävä korkeakoulupoliittinen vaikuttaja (Aarrevaara & Hölttä 2007, 205).  Työ- ja 
elinkeinoministeriön kotisivuilla todetaankin yksikantaan, että innovaatiopolitiikka on 
osa elinkeinopolitiikkaa (TEM 2009). 

   Gibbonsin (et. al. 1994, 9.) kuvailemassa uudenlaisessa toimintaympäristössä 
tietoa muodostetaan monitieteisissä yhteisöissä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ym-
päristön kanssa. Sen sijaan perinteisessä akateemisessa yhteisössä tieto muodostuu 
yksilökeskeisesti tieteenalarakenteiden kautta. Gibbonsin kuvailema tiedontuotannon 
muutos on verifi oitavissa CAP-aineistosta ainakin yksilökeskeisen tiedontuotannon 
vähyytenä. Tiedon tuotannon piirteitä on kerätty taulukkoon 17.Yliopistovastaajista 
ainoastaan 15 % tutkimusosioon vastanneista ilmoitti, ettei työskentele yhteistyössä 
missään tutkimusprojektissaan. Ammattikorkeakouluissa yksin työskentely oli hieman 
yleisempää. Runsas viidennes vastaajista raportoi työskentelevänsä yksin kaikissa tutki-
musprojekteissaan. Yliopistoissa tutkimusyhteistyö näyttää olevan enemminkin sääntö 
kuin poikkeus. Vastaajista yhdeksän kymmenestä työskenteli yhteistyössä jossakin pro-
jekteistaan. Yhteistyö on myös varsin tavallista yli instituutio- ja valtakunnanrajojen. 
Ammattikorkeakouluissakin yhteistyö on varsin tavallista, mutta erityisesti kansain-
välinen yhteistyö vielä vähäisempää. Ammattikorkeakoulujen osalta ainoastaan puolet 
vastaajista vastasi kysymyksiin. Yliopistovastaajista vastasi yli 90 %:a. 

Taulukko 17. Tiedontuotannon piirteitä. 
  Yliopisto  AMK   
  Kyllä En Kyllä En p-arvo
Työskenteletkö yhteistyössä missään tutkimusprojektissasi % 89,1 10,9 76,0 24,0 < ,001
 N 911 111 127 40  

Yliopisto AMK p-arvo 
Tutkimus painottuu yhteen tieteenalaan  
(vastaus vaihtoehdot 1&2) % 38,5 42,3 > ,05

N 369 60
Tutkimus painottuu monitieteisesti (1 & 2) % 58,6 50,4 > ,05

N 576 71
Tutkimus painottuu perustutkimukseen  (1 & 2) % 62,7 24,3 <,001

N 624 34
Tutkimus painottuu soveltavaan tutkimukseen (1 & 2) % 62,6 82,9 <,001

N 627 131
Tutkimus painottuu kaupalliseen tutkimukseen (1 & 2) % 17,6 24,3 >,05

N 164 33
Tutkimus painottuu yhteiskunnallisesti (1 & 2) % 33,5 39,1 > ,01

N 320 54

Tutkimus painottuu kansainvälisesti (1 & 2) % 62,8 39,9 <,001

1 = erittäin paljon 5 = ei lainkaan N 609 55  
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Yksintyöskentelyssä oli odotetusti suuria eroja yliopistosektorilla tieteenaloittain. Tek-
nisissä tieteissä ja lääke-, hoito- ja sosiaaliieteissä yksin työskentely oli selkeä poikkeus. 
Alle kuusiprosenttia tieteenalan edustajista työskenteli yksin. Matematiikassa, fysiikassa 
ja tietojenkäsittelytieteissä sekä biologiassa noin kymmenys ilmoitti työskentelevänsä 
kaikissa tutkimusprojekteissaan yksin. Yksin työskentely on edelleen tavallista hu-
manistisissa tieteissä ja taidealalla, joissa joka kolmas raportoi työskentelevänsä yksin 
sekä oikeustieteissä, joissa yksin työskentely oli lähes yhtä yleistä kuin yhteistyönteko. 
(Liite 3.)

Tiedontuotannon muutosta on luonnehdittu myös monitieteisyyden kautta. 
Tutkimustyön monitieteisyyttä tai tieteidenvälisyyttä kartoitettiin kahdella väittämäl-
lä tutkimuskohteiden painottumisesta. Monitieteinen tutkimus on kyselyn mukaan 
yleisempää kuin yhteen tieteenalaan painottunut tutkimus. Monitieteistä tutkimusta 
yliopistosektorilla painotti useampi kuin yhteen tieteenalaan sijoittuvaa tutkimusta. 
Korkeakoulusektoreiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Väittämien 
välillä on erityisen voimakas negatiivinen korrelaatio yliopistosektorilla (r = -,696) ja 
ammattikorkeakoulusektorilla (r = -,498), molemmat korrelaatiot ovat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä (p < ,001). 

Yliopistojen kohdalla tutkimustyön tutkimuskohteiden painottumista voidaan tar-
kastella myös tieteenaloittain. Yhteen tieteenalaan tutkimuskohteet ovat voimakkaimmin 
painottuneet luonnontieteissä. Monitieteisimpiä aloja olivat maa- ja metsätaloustieteet 
sekä yhteiskuntatieteet. Liitteessä kolme olevassa taulukossa on päätieteenaloittain esitet-
ty erittäin paljon ja paljon yksitieteiseen tutkimukseen ja monitieteiseen tutkimukseen 
painottavien vastaajien osuus.   

Tiedontuotannon kolmas merkittävä muutos on yhteistyön ja monitieteisyyden 
lisäksi perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen eron hämärtyminen.  Jaottelu 
perus- ja soveltavaan tutkimukseen on nähty selitysvoimattomaksi monissa tutkimuk-
sissa, sillä tieteellisen löydöksen ja sovellutuksen eroa on useilla aloilla enää mahdoton 
piirtää. Teknotieteiden piirissä soveltavan ja käytännöllisen tieteen sekä tutkimuksen 
ja innovaation rajat ovat häilyviä. Myös muilla tieteenaloilla samanlainen kehitys on 
nähtävissä: tuotteen ja tieteen raja horjuu. Useissa empiirisissä tutkimuksissa onkin 
päädytty käsitykseen, että molempia tieteen tapoja voidaan harjoittaa samanaikaisesti 
eivätkä ne ole toisiaan pois sulkevia. (Gibbons et. al 1994, 87; Hakala et al. 2003, 21; 
Slaughter & Leslie 1997, 38, 141, 204–205.).CAP-tutkimuksessa kysyttiin vastaajien 
tutkimuskohteiden painottumista perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen 
kahdella erillisellä väitteellä, jolloin niiden kovarianssia voidaan tarkastella. 

Yliopisto ja ammattikoreakouluja on lähtökohtaisesti pidetty erilaisina. Niille on 
oletettu omat reviirit tutkimuksen alueella.  (ks. Tura 2006, 44–45). Ammattikorkea-
koulujen tehtäväksi on nähty soveltava tutkimus- ja kehitystyö perustutkimusvastuun 
jäädessä yliopistoille. Hakalan ym. mukaan tutkimusta koskeva retoriikka ja käsitykset 
ovat muuttuneet myös yliopistosektorilla; perustutkimukselle luodaan sovelluksia ja 
käytännön kytkentöjä (vrt. Hakala et al. 2003, 21), joten retorisella tasolla soveltavan 



Muuttuva akateeminen professio Suomessa – 61  

ja perustutkimuksen eroja on entistävaikeampi erotella yliopistosektorilla. Sektorei-
den väliset erot näkyvät kuitenkin edelleen voimakkaasti CAP-aineistossa erityisesti 
perustutkimuksen osalta.

Tutkimuskohteen painottumisessa perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen 
oli korkeakoulusektoreittain tilastollisesti merkitseviä eroja. Yliopistojen kohdalla tut-
kimuskohteiden painottuminen näyttäisi olevan suoriajakaumia tarkastellessa tasaista 
perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen suhteen molempia painotti erittäin paljon 
tai paljon yli 60 % vastanneista. Vanhan ajattelutavan mukaan kysymykset väitteet 
kuitenkin miellettäisiin vastakkaisiksi.  Kuitenkin vastaajatasolla oletus ei pidä paik-
kaansa väittämät eivät korreloi tilastollisesti merkitsevällä tavalla keskenään. Ammat-
tikorkeakouluissa soveltavaa ja perustutkimusta ei voidakaan missään mielessä pitää 
enää vastin pareina (α= ,054, kun toisen väittämän suunta vaihdettu).  Yliopistojen 
kohdalla perinteisen yhden perus-soveltavaulottuvuuden puolesta puhuva negatiivinen 
korrelaatio on edelleen huomattavasn voimakas (-,456) ja tilastollisesti erittäin mer-
kitsevä. Muuttujien konsistenssikin on jo voimakas (α= ,656). Yliopistoissa tutkijat 
voidaan siis jossakin määrin jaotella edelleen perustutkimusta ja soveltavaa tutkimus-
ta painottaviin. Ammattikorkeakouluissa perustutkimuksen painotus oli verrattain 
harvinaisempaa. Ammattikorkeakoulujen tutkijoista ainoastaan neljännes ilmoitti 
painottavansa teoreettista tutkimusta ja yli 80% tutkimusosion vastaajista  raportoi 
tutkimuksensa painottuvan soveltavaan tutkimukseen. Yllättävää kuitenkin on, ettei 
kaupallisen ja sosiaalisen tutkimusen painotuksissa syntynyt korkeakoulusektoreiden 
välille tilastollisesti merkitseviä eroja.  (Liitte 3).

Pääieteenaloittain tutkimuspainotoksien yhteyksissä on eroja yliopistosektorilla. 
Opettajan koulutuksessa ja kasvatustieteissä sekä oikeustieteissä eivät tutkijoiden sovel-
tavan tutkimuksen ja perustutkimuksen painotukset korreloi tilastollisesti merkitsevästi. 
Erityisesti oikeustieteissä tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä oikeustieteellinen tutkimus 
on aina tekemisissä oikeuskäytännön kanssa. Negatiivinen korrelaatio on voimakkainta 
kauppa- hallinto- ja taloustieteissä, biologiassa sekä lääketieteissä. Näillä aloilla käytän-
nön läheisen tutkimuksen painotus siis liittyy voimakkaimmin siihen, ettei sama tutkija 
painota työssään perustutkimusta. Todennäköisesti näillä aloilla perustutkimuksen ja 
soveltavantutkimuksen ero on selkeämpi kuin esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Heikoin 
korrelaatio on teknisissä tieteissä ja arkkitehtuurissa, humanistisissa tieteissä ja taidealalla 
sekä maa- ja metsätaloustieteissä. 

 Perinteisessä ajattelussa soveltavat tieteet perustuvat erityisyyteen, käytännöl-
lisyyteen ja taloudelliseen kehittämiskelpoisuuteen (Slaughter & Leslie 1997, 141). 
Kaupallisesti painottunut tutkimus ja yhteiskunnallinen tutkimus olisivat siis lähtö-
kohdiltaan soveltavaa tutkimusta. Yliopistovastaajien kohdalla tämä käsitys ei pidä 
enää täysin paikkaansa, vaikka kaupallinen tai teknologian siirtoon painottunut ja 
yhteiskunnallisesti orientoitunut tutkimus korreloivat negatiivisesti perustutkimuk-
sen ja positiivisesti soveltavan tutkimuksen kanssa. Korrelaatiot antavat kuitenkin 
ainoastaan osittaisen kuvan trendistä. Sillä vastaajista, jotka arvioivat painottavansa 
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perustutkimusta erittäin paljon tai paljon, 10 % ilmoitti painottavansa kaupallista 
tutkimusta ja kolmannes yhteiskunnallisesti orientoitunutta tutkimusta. Kaupallisuus 
on siis perustutkimukselle edelleen jokseenkin vierasta, muttei mahdotonta. Sen sijaan 
joka kolmas perustutkija näkee tutkimuksensa painottuvan myös yhteiskunnallisesti 
tai tähtäävän yhteiskunnan parantumiseen. 

Yliopistovastaajien osalta tutkimuskohteiden painottumista voidaan tarkastella 
myös tieteenaloittain. Perustutkimuspainotteisimpia tieteenaloja ovat luonnontieteet ja 
humanistiset tieteet. Soveltavin ja kaupallisesti suuntautunein tieteenala on tekniikka. 
Ylivoimaisesti eniten sosiaalisesti suuntautunutta tutkimusta tehdään yhteiskuntatie-
teiden alalla. 

Vaikka tiedontuotannon prosessit ovat muuttuneet, ovat sen osa-alueet pysyneet 
varsin muuttumattomina (Taulukko 18). Yliopistovastaajien tyypillisin tutkimustyön 
muoto on edelleen tutkimusraporttien kirjoittaminen. Kaksi kolmannesta yliopis-
tovastaajista oli myös osallistunut koetilanteiden ja kyselyiden valmisteluun. Niiden 
varsinaiseen toteuttamiseen osallistui jonkin verran pienempi osuus vastaajista. Avoi-
meen hakuun vastaaminen ja apurahojen hakeminen ovat suurimmalle osalle yliopis-
totutkijoista vuotuista arkea. Tutkimusaktiviteettien osalta korkeakoulusektorit erosivat 
kuitenkin toisistaan.  Eroja korkeakoulusektoreiden välillä oli erityisesti raportoinnin 
merkityksessä. Ammattikorkeakouluissa itse tutkimuksen tekeminen näyttää olevan tyy-
pillisemmin osa tutkijoiden arkea kuin siitä raportointi. Ammattikorkeakouluissa tutkijat 
hakevat apurahaa ja vastaavat avoimiin hakemuksiin yliopistokollegoitaan harvemmin. 
Tutkimushallinnolliset ja johdolliset tehtävät näyttävät olevan yliopistoissa yleisempiä 
kautta linjan kuin ammattikorkeakouluissa. Yliopistossa tehtävien yleisyydessä ei ollut 
eroa sukupuolten välillä. Sen sijaan ammattikorkeakouluissa tutkijoiden ohjaukseen 
osallistuvista useampi oli miehiä ja miehet osallistuivat yleisemmin tutkimussopimuksien 
hallinnointiin ja budjetointiin kuin naiset. Koulutus erot eivät selitä tätä tulosta vaan 
kyse on todennäköisesti tieteenalojen erilaisista rahoitusrakenteista. 
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Taulukko 18. Kysymykseen vastanneiden vastaajien osallistuminen eräisiin tutkimusteht 
kuluneen lukuvuoden aikana sektoreittain. Puuttuvat tiedot tulkittu ei vastauksiksi.  

Yliopisto AMK  p-arvo
Tutkimusraporttien kirjoittamiseen joihin sisältyy tutkimustuloksia tai löydöksiä 83,8 % 57,4 % <,001
Koetilanteiden kyselyiden tai vastaavien valmistelu 68,0 % 82,6 % <,001
Koetilanteiden kyselyiden tai vastaavien toteuttaminen 58,6 % 75,8 % <,001
Vastannut avoimeen hakuun tai tehnyt apurahahakemuksen 66,9 % 37,9 % <,001
Tutkimustiimin tai tutkijakouluntutkijoiden ohjaaminen 52,8 % 22,6 % <,001
Ostanut tai valinnut tarvikkeita ja tutkimuslaitteita 49,4 % 36,8 % <,001
Hallinnoinut tutkimussopimuksia tai budjetointia 38,9 % 26,20 % <,01
Osallistunut teknologian käyttöönottoon 30,1 % 39,5 % <,01
N 1197 190

Tieteellinen toiminta 

Korkeakoulukeskustelusta on erotettavissa kuluneen kuudenkymmenen vuoden ajalta 
useampia tapoja hahmottaa yliopistot osaksi yhteiskuntaa. Ennen sotia ja vielä 1950-
luvulla yliopistolaitos nähtiin omalakisena lähinnä kulttuuria tukevana instituutiona. 
1960-luvun suunnitteluoptimismin aikana yliopistoista muodostui tärkeä osa hyvinvoin-
tikoneistoa, jossa kasvatettiin asiantuntijoita yhteiskunnan tarpeisiin. 1980-luvun lähtien 
ja erityisesti 1990-luvulle tultaessa yliopistojen rooli on korostunut osana tietotaloutta. 
Yliopistojen ohjaus on saman kehityksen osana muuttunut kohti tulosohjausta.  Korkea-
koulusektorin kehityksen vaiheisiin oleellisesti liittyy myös rahoituksen kehitys valtion 
tiukasti ohjaamasta tulolajibudjetoinnista kohti laajempipohjaista markkinavetoista 
rahoitusta (Hakala et al. 2003, 32–47, Tirronen 2007, 57–58.) Yliopistot ovat näin 
uusilla markkinoilla, joissa rahoista taistelevat mm. ammattikorkeakoulut ja yritykset.  
Yritykset vastaavat itse asiassa Suomessa T&K toiminnasta 70 %:sti (Research.fi  2009). 
Mikäli yhä suurempi osa tutkimuksen markkinoista siirtyy pois tieteenkentältä, uhkaa 
tämä yliopistojen monopolia tieteellisen tiedon tuottamiseen ja horjuttaa yliopistoissa 
tehtävän työn erikoislaatuisuutta (Enders 1999, 73).  

Myös CAP-tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan laajalla skaalalla vastaajien 
tieteellistä aktiivisuutta ja tiedontuotannon edellytyksiä.  Tieteelliset suoritteet olivat 
CAP-tutkimuksessa leimallisesti tutkimusaktiivisuuden ja julkaisemisen indikaattoreita. 
Kuva tieteellisestä aktiivisuudesta rakentuu siis kyselyssä tutkimuksen kautta. Tutki-
muksen tuottavuuden yksi perusmittareista on tuotettujen tieteellisten suorituksien 
määrä. CAP-kyselyssä tieteelliset suoritukset jaettiin kymmeneen eri ryhmään, joidenka 
lisäksi varattiin mahdollisuus ilmoittaa muita tieteellisiä suorituksia. Tutkimusosioon 
vastanneista 88,7 % raportoi tieteellisiä suorituksia viimeisen kolmen vuoden ajalta. 
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Tyypillisimpiä suoritteita olivat artikkelit ja paperit tieteellisissä konferensseissa. Yli-
opistoissa vastaajilla niitä oli moninkertainen määrä ammattikorkeakouluihin verrat-
tuna. Taulukossa 19 on esitetty julkaisumäärien keskiarvot. Kyselyaineiston valossa on 
mielekkäämpää tarkastella sitä kuinka moni tutkimusosioon vastanneista raportoi eri 
suoritetyyppejä ja minkä verran heillä suoritteita oli keskimäärin. Varsin usea vastaaja 
oli jättänyt nollan merkitsemättä vastauskenttään, vaikka sitä pyydettiinkin. Mikäli 
vastaaja oli vastannut yhteenkin julkaisutyyppiin, oletettiin puuttuvat tiedot muissa 
julkaisutyypeissä nolliksi.

Taulukko 19. Tieteellinen aktiivisuus sektoreittain tutkimusosioon vastanneiden osalta.

On tuottanut viimeisenä 
kolmena vuonna 

vähintään yhden* 

On tuottanut viimeisenä kolmena 
vuonna keskimäärin, 

jos tuottanut vähintään yhden
Yliopisto AMK Yliopisto AMK

N % N %
keskiarvo **

(keskihajonta)
keskiarvo **

(keskihajonta)
p-arvo

(T-testi)

Tieteellinen monografi a, jossa 
ensimmäisenä tekijänä 249 23,7 34 15,9 1,56 (1,17) 1,35 (0,95) > ,05

Tieteellinen monografi a,
jossa toimittajana tai 
mukana toimittamassa

201 19,1 16 7,5 1,76 (1,34) 1,31 (0,8) > ,05

Tieteellisessä kirjassa tai 
lehdesä julkaistu artikkeli 806 76,6 71 33,2 7,15 (9,69) 2,69 (2,61) < ,001

Tutkimusraportti / monografi a, 
joka on kirjoitettu ulkopuolisella
rahoituksella toimivaa projektia varten

355 33,7 61 28,5 3,37 (4,03) 2,49 (4,03) > ,05

Esitystä tieteellisessä konferenssissa 808 76,8 63 29,4 6,09 (7,76) 3,13 (2,93) < ,01
Omaan tieteenalaan liittyvä artikkeli,
joka on julkaistu sanoma- tai aikakaus
lehdessä

357 33,9 60 28,0 3,73 (4,82) 3,12 (4,70) > ,05

Patentoitu keksintö tai menetelmä 40 4,8 4 1,9 1,73 (0,91) 2,00 (2,00) > ,05
Julkiseen käyttöön tarkoitettu 
tietokone ohjelma 52 4,9 2 0,9 1,94 (1,38) 1,5 (0,71) > ,05

Julkisesti esille asetettu taiteellinen työ 33 3,1 15 7,0 4,67 (13,33) 6,53 (25,13) > ,05
Tuotettu video tai fi lmi 31 2,9 7 3,3 1,77 (1,73) 1,57 (0,97) > ,05
Muu 65 6,2 11 5,1 4,98 (3,00) 12,73 (2,7) > ,05

Tutkimusosioon vastanneita 1052 214

*
 %: tutkimusosioon vastanneista

**Keskiarvot on esitetty kyseistä tieteellistä suoritetta raportoineiden osalta. 

 

Yliopistojen vastaajista kaksi kolmesta julkaisi vuoden aikana keskimäärin kaksi artikkelia 
ja piti keskimäärin kaksi tieteellistä esitelmää.  Noin joka neljäs julkaisi keskimäärin 
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yhden tai kaksi tieteellistä monografi aa kolmen vuoden ajanjaksolla. Joka kolmas vastaaja 
kirjoitti vuosittain keskimäärin yhden tutkimusraportin tai monografi an ulkopuoli-
sella rahoituksella toimivaa projektia varten. Myös noin joka kolmas vastaaja raportoi 
kirjoittaneensa vuosittain sanoma- tai aikakauslehdessä julkaistun omaan tieteenalaan 
liittyvän artikkelin. Patentoidut keksinnöt ja menetelmät sekä julkiseen käyttöön tar-
koitetut tietokoneohjelmat olivat edelleen varsin harvinaisia.

  Vastaajia pyydettiin arviomaan kuinka monta prosenttia heidän julkaisuistaan oli 
viimeisen kolmen vuoden aikana vieraskielisiä, kotimaisten kollegojen kanssa julkaistuja, 
ulkomaalaisten kollegojen kanssa julkaistuja, ulkomailla julkaistuja, on-line- tai tieto- ja 
viestintätekniikan keinoin julkaistuja sekä vertaisarvioituja (Taulukko 20). Mielekkäintä 
on suorittaa tarkastelu osuutena tutkimusosioon vastanneista ja verrata sektoreittain 
ainoastaan niiden prosenttiosuuksia, joilla kyseisiä suoritteita oli. Liitteessä kolme on 
keskiarvot kaikkien kysymykseen vastanneiden osalta. Keskiarvot voitiin tässäkin ta-
pauksessa laskea ainoastaan julkaisujen prosenttiosuudet merkinneille, sillä puuttuvien 
tietojen määrä oli suuri. Yliopistovastaajista, jotka olivat vastanneet tutkimusosioon, 
kaksi kolmannesta raportoi vieraskielisiä, kotimaisia yhteisjulkaisuja ja vertaisarvi-
oituja julkaisuja. Kansainväliset yhteisjulkaisut olivat jonkin verran harvinaisempia, 
mutta niitäkin raportoi kaksi viidestä vastaajasta. Ammattikorkeakoulujen kohdalla 
tutkimusosioon vastanneista huomattavasti harvempi raportoi kaikkia julkaisulajeja. 
Julkaisuja raportoineilla yliopistovastaajilla julkaisuista huomattavasti suurempiosa oli 
vieraskielisiä, kansainvälisessä yhteistyössä tehtyjä ja vertaisarvioituja.     

Taulukko 20. Kolmen kuluneen vuoden aikana eri julkaisu tyyppejä julkaisseiden osuus 
kaikista tutkimusosuuteen vastanneista ja julkaisun muodostama keskimääräinen osuus 
julkaisuja raportoineiden julkaisuista korkeakoulusektoreittain. 

Tutkimusosioon 
vastanneista %

Julkaisutyyppiä raportoineilla 
keskimäärin %:a julkaisuista

Julkaissut kuluneen kolmen vuoden aikana  Yliopisto     AMK          YO       AMK p-arvo 
(t-testi)

Eri kielellä kuin millä korkeakoulusi antaa opetusta 68,4 29,4 70,0 40,4 < .001
Yhteistyössä nykyisen työskentelymaasi kollegojen kanssa 64,9 25,7 64,7 41,2 < .001
Yhteistyössä ulkomaalaisten kollegojen kanssa 39,5 10,7 36,1 28,7 > .05
Ulkomailla 64,4 20,1 66,1 43,2 < .001
On-linen tai tieto- ja viestintätekniikan avulla 33,1 10,3 44,8 32,7 > .05
Vertaisarvioidusti 63,1 23,4  69,2 40,5 < .001
N (tutkimusosioon vastanneet) 1052 214
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Tieteellisen aktiivisuuden indikaattorina voidaan pitää myös toimintaa tieteellisissä 
yhdistyksissä, tieteellistä arviointia sekä toimitustyötä (ks. Pekkola 2009a). Korkeakou-
lusektorit eroavat tämän tieteenala ulottuvuudelle organisoituneen toiminnan suhteen 
voimakkaasti (Taulukko 21). Yliopistojen vastaajat vaikuttavat huomattavasti useam-
min tieteellisissä luottamustehtävissä. Korkeakoulusektoreiden välillä tutkinnoittain 
tilastollisesti merkitseviä eroja tieteellisen elimen jäsenenä toimimisessa oli ainoastaan 
tohtoreiden kohdalla. Yliopistoissa tohtoreista kaksi viidennestä toimi tieteellisessä 
elimessä kun ammattikorkeakouluissa ainoastaan runsas viidennes. Maistereista mo-
lemmilla sektoreilla vain kuusi prosenttia oli tieteellisen toimielimen jäsen.

Taulukko 21. Vastaajien tieteelliset luottamustehtävät korkeakoulusektoreittain kyllä vastan-
neiden osuus kaikista vastaajista. Puuttuvat tiedot on tulkittu ei vastauksiksi.  

Yliopisto AMK p-arvo
Toiminut kansallisen tai kansainvälisen tieteellisen komitean, 
johtokunnan tai elimen jäsenenä 25,2 9,6 <,001

Toiminut tieteellisenä arvioijana 44,2 10,2 <,001
Toimittanut tieteellistä aikauslehteä tai kirjasarjaa 15,8 3,6 <,001
N 1115 334

Tutkimusrahoitus

Julkisen sektorin tutkimusrahoitusta on 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien leimannut 
voimakas panostaminen kilpailtuun rahoitukseen – sen osuus valtion tutkimusrahoi-
tuksesta on kasvanut kymmenessä vuodessa 25 prosentista 42 prosenttiin vuonna 2005. 
(TTN 2006, 11). Kehityksestä kertoo Tekesin ja Suomen Akatemian merkityksen kas-
vaminen julkisenrahoituksen kanavina. Suomen Akatemian osuus julkisen rahoituksen 
kanavana on 2000-luvulla 1,5-kertaistunut. (Tilastokeskus 2008b ,7.) 

Suomessa valtion rahoituksen ei odoteta reaalisesti kasvavan (Hölttä 2000, 471). 
Tämä aiheuttaa muutoksia akateemisessa työssä ja työntää sitä markkinaoriontu-
neempaan suuntaan, mikäli yliopistot haluavat säilyttää taloudellisen tasapainonsa. 
Kriittisen resurssin väheneminen toisin sanoen ajaa akateemiset yksiköt etsimään uusia 
rahoituslähteitä. (Slaughter & Leslie 1997, 111,113.) Kun ulkoisen rahoituksen määrä 
kasvaa, tutkimusyliopistot ovat uusien haasteiden edessä. Ongelmat ja haasteet ovat 
muodostuneet pääasiassa, koska yliopistot on työnnetty markkinoidentapaiseen tilaan 
ja niiden riippuvaisiksi rahoittajistaan on kasvanut. (Emt, 215.) Kuten Clark Kerr on 
kirjoittanut, akateemisten työntekijöiden sitoutuminen akateemiseen yhteisöön on 
vähentynyt ja riippuvaisuus ulkoisista tahoista ja työntekijöistä kasvanut (sit. Slaughter 
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& Leslie 1997, 227). Muutos on ollut pääosin yliopistojen sopeutumista ympäristö-
muutokseen eikä päinvastoin, joskin prosessi on kaksisuuntainen (emt., 71).

Yksityisen rahoitusosuuden kasvu ja valtion rahoituksen luonteenmuutos on, 
Slaughterin & Leslien mukaan, johtanut korkeakoulujen autonomian vähenemiseen. 
Julkisille yliopistoille hallitusten könttäsummarahoitus on ollut perinteisesti itsenäisen 
toiminnan kivijalka sen suuruuden sekä käytön rajoittamattomuuden vuoksi.  Valtion 
rahoituksen pienetessä yliopistot yrittävät löytää korvaavia rahoitus lähteitä. Käytän-
nössä akateeminen työ on saanut tilivelvollisen luonteen ja työntekijöiden on tarvinnut 
muuttua markkinasensitiivisimmiksi. (Slaughter & Leslie 1997, 70.) 

CAP-surveyssa selvitettiin tutkimusrahoituslähteiden merkitystä kysymällä niiden 
prosenttiosuuksia vastaajien tutkimusrahoituksesta. Rahoituslähteistä on vaikea sanoa 
mitään yleistä. Keskihajonnat olivat lähes keskiarvojen luokkaa. Tähän kysymykseen 
vastattiin myös huonosti. Kysymyksessä oli viiden rahoituslähteen lisäksi mahdollisuus 
vastata kuinka monta prosenttia rahoituksesta tuli muista lähteistä ja tarkentaa mistä. 
Yli kaksisataa vastaajaa käytti avointa kenttää. Kenttää käytettiin myös kommentointi-
kenttänä. Osalle vastaajista oli jäänyt epäselväksi koskiko kysymys ainoastaan ulkoista 
rahoitusta vai kaikkea tutkimustyön rahoitusta, vaikka kysymyksen yhtenä vastausvaih-
toehtona oli oma korkeakoulu. Vastauksista kävi selväksi myös se, etteivät kaikki tiedä 
mistä heidän rahoituksensa on peräisin tai kuka esimerkiksi rahoittaa tutkijakoulua. 
Kaiken kaikkiaan kysymykseen vastaaminen on ollut haastavaa. 

Ennen analysointia vastaukset käytiin läpi vastaaja kerrallaan. Mikäli avoimeen 
kenttään oli merkitty rahoittaja, joka oli annettuna vastausvaihtoehtona ja sen rahoi-
tusosuus, korjattiin tieto kyseessä olleeseen kenttään. Muu-kentän vastauksien avulla 
voitiin luoda yksi uusi rahoitusluokka yliopistojen vastaajille, jota valmiissa vastausvaih-
toehdoissa ei ollut: EU. Loput täsmennyksistä eivät muodostaneet merkittäviä ryhmiä. 
Täsmennyksien joukossa oli mm. kuntarahoittajia ja yhteispohjoismaisia rahoittajia. 
Yliopistojen vastaajista ainoastaan 869 vastaajaa vastasi täydellisesti, eli siten, että rahoi-
tuslähteiden summa oli 100 %. Jatkoanalyysissä puhuttaessa rahoituksen jakautumisesta 
ja rahoituslähteistä käytetään ainoastaan näiden vastaajien tietoja (Taulukko 22). 133 
tutkimusosioon vastannutta jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen ja loput vastasivat 
vaihtelevasti joihinkin kohtiin. 

Tilastollisesti merkitsevä käänteinen riippuvuussuhde (r= -,609, p < ,001) löytyi 
yliopiston oman rahoituksen ja valtion tutkimusrahoituslaitoksien rahoitusosuuksien 
välillä. Muutoin tilastolliset korrelaatiot olivat tilastollisesti merkitseviä ja -,2 luokkaa. 
Rahoituslähteellä ei ollut yliopistoissa tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä tutkijoiden 
tuotteliaisuuteen, kun sitä mitataan tieteellisten suoritteiden yhteismäärällä. Ainoan 
poikkeuksen muodosti oman korkeakoulun rahoitusosuus jonka suuruus viittasi pieneen 
julkaisumäärään tosin yhteys oli varsin heikko (r = ,188; p < ,001).
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Taulukko 22. Rahoituslähteiden osuus (%) yliopistotutkijoiden tutkimusrahoituksesta ja 
Tilastokeskuksen (2006a) tilastojen mukaan.

N Keskiarvo Keskihajonta TK7* Erotus

Oma korkeakoulu 869 35,2 % 40,5 46,1 % -10,9
Julkinen tutkimusrahoituslaitos 869 33,5 % 39,4 22,8 %        10,7
Valtionhallinnon yksikkö 869 11 % 27,2 10,9 % 0,1
Liikeyritys tai teollisuus 869 6,8 % 18,9 7,6 % -0,8
Yksityinen voittoa tavoittelematon säätiö
tai laitos

869 10 % 23,7 4,4 % 5,6

Muu 869 2,3 % 13,2 3,4 % -1,1
EU 869 1,2 % 9,3 4,7 % -3,5
Yhteensä 100 % 100 % 0

* Lähde: Tilastokeskus 2006

Kun CAP-kyselyaineiston rahoituslukuja verrataan tilastokeskuksen vuoden 2006 
lukuihin, huomataan ensinnäkin merkittävä epäsuhta julkisten rahoituslaitosten ja 
korkeakoulun oman rahoituksen prosenttiosuuksien välillä. Vastauksien poikkeminen 
tilastojen luvuista kertonee yksikkötasolla siitä, että ulkopuolisen rahoituksen ns. yleis-
kustannusosuus on alimitoitettu puutteellisen kustannuslaskennan vuoksi (TTN 2006, 
12). Sama ilmiö toistuu myös yksilö tasolla. Tutkija ei osaa arvioida työnsä yliopistolle 
aiheuttamia kustannuksia. Teknisen korkeakoulun vastaajien vähyys todennäköisesti 
pitää ilmiötä hieman maltillisempana kuin se todellisuudessa on, sillä TKK ulkopuolisen 
rahoituksen osuus on korkeakouluista suurin. Oma korkeakoulu rahoittaa todellisuu-
dessa suuremman osan tutkimustyöstä kuin CAP-vastaajien arvioissa.

Tieteenalojen väliset vastaajamääräerot olivat suuria, eivätkä varianssianalyysin 
ehdot näin ollen täyttyneet, joten tilastollisessa tarkastelussa jouduttiin tyytymään Krus-
kal-Wallisin testiin. Täydellisesti rahoitusosuutensa ilmoittaneiden ja tilastokeskuksen 
tiedealaluokitukseen sopivien yliopistovastaajien määrä jäi myös hyvin vähäiseksi (N 
= 695).  Rahoitusosuudet eroavat tieteenaloittain tilastollisesti merkittävästi kaikkien 
muiden rahoituslähteiden osalta paitsi valtionhallinnon yksiköiden sekä muiden ra-
hoituslähteiden (ml. EU) kohdalla. Kun liikeyritysten ja teollisuuden rahoitusosuus 
otetaan tarkasteluun, huomataan, että tekniikan ala eroaa huomattavasti kaikista 
muista tieteenaloista. Korkeakoulun oman rahoituksen kohdalla löytyi toinen selkeästi 

7. Vertailu perustuu tilastokeskuksen vuoden 2006 tilastoon (Tilastokeskus 2006b). Vertailuluku 
on laskettu yliopistojen ja yliopistollisen sairaaloiden yhteenlasketuista rahoitusosuuksista. Oman 
korkeakoulun rahoitus osuudeksi luettiin tutkimuksen budjettivarat. Julkisten tutkimuslaitoksien 
kategoriaan luettiin SA ja Tekes. Valtionhallinnon yksiköiksi laskettiin kaikkien ministeriöiden 
osuudet sekä työllistämisrahat. Liikeyrityksien ja teollisuuden osuuteen laskettiin kotimaiset ja 
ulkomaiset yritykset. Voittoa tavoittelemattomiin säätiöihin ja laitoksiin laskettiin koti- ja ulkomaiset 
rahastot sekä yliopistojen oma rahoitus. Kategoriaan muu jäi kuntien rahoitus ja muut ulkomaiset 
rahoittajat.
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erottuva ryhmä: humanistiset tieteet. Humanistisissa tieteissä keskimäärin yli 50 % 
rahoituksesta tuli omalta korkeakoululta. Teknisellä alalla julkisten rahoituslaitosten 
merkitys oli suurin ja lääketieteissä pienin. Yksityisten voittoa tavoittelemattomien 
säätiöiden tai laitoksien tutkimusrahoitusosuudet vaihtelivat myös tieteenaloittain. 
Tekniikassa ja luonnontieteissä ja näiden osuus oli huomattavasti muita tieteenaloja 
pienempi. (Liite 3.) 

Erot ammattiryhmittäin rahoitusosuuksissa ovat Kruskal-Wallisin testin avulla 
tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä oman korkeakoulun rahoituksen, julkisten tut-
kimusrahoituslaitosten ja liikeyrityksien ja teollisuuden rahoituksen sisällä. Testi kertoo 
kuitenkin ainoastaan, että joidenkin ammattiryhmien välillä erot ovat tilastollisesti 
merkitseviä. Oman korkeakoulun rahoitus on pienimmillään tutkijoilla ja vanhemmilla 
tutkijoilla sekä professoreilla. Samoilla ammattiryhmillä julkisten rahoituslaitosten osuus 
tutkimusrahoituksesta oli suurin. Liikeyrityksien ja teollisuuden rahoitusosuuksissa 
vanhemmat tutkijat olivat selkeästi muista erottuva ryhmä suuremmalla rahoitus-
osuudellaan. Assistenteilla ja lehtoreilla liikeyritysten tutkimusrahoituksen osuus oli 
kaikista pienin. 

Ammattikorkeakoulujen vastaajista ainoastaan 106 vastasi kysymykseen täydel-
lisesti, eikä EU:a ollut mielekäs erottaa omaksi rahoituslähteekseen (Taulukko 23).
Ammattikorkeakouluissa tutkimustyötä tekevien vastaajien  rahoitusrakenne poikkeaa 
yliopistojen rahoitusrakenteesta lähinnä korkeakoulujen oman osuuden suuremmalla 
osuudella ja julkisten rahoituslaitosten pienemmällä osuudella. Koska vastaajien joukko 
oli niin pieni, ei ammattikorkeakoulujen kohdalla voida tehdä pidemmälle meneviä 
analyysejä. 

Taulukko 23. Rahoituslähteiden osuus (%) Ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoituksesta.

 N Keskiarvo Keskihajonta
Oma korkeakoulu 106 40,8 37,3
Julkinen tutkimusrahoituslaitos 106 17,0 28,7
Valtionhallinnon yksikkö 106 13,8 29,3
Liikeyritys tai teollisuus 106 8,4 19,5
Yksityinen voittoatavoittelematon säätiö tai laitos 106 10,7 26,5
Muu (sis. EU) 106 9,3 24,5
Yhteensä 100,0

Akateemisen työn globaali piirre on professionaalisen autonomian vähittäinen hupe-
neminen, kasvavat akateemisen profession ulkopuoleisesta yhteiskunnasta nousevat 
vaatimukset ja kiristyvä tulosohjaus (Kogan & Teichler 2007 13–14).Tutkimusrahoi-
tuksen lisäksi CAP tutkimuksessa selvitettiin väittein vastaajien suhtautumista tutki-
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mus- ja tutkimusrahoitusilmapiirin muutoksiin. Taulukossa 24 on esitetty vahvasti 
samaa mieltä ja samaa mieltä olevien prosenttiosuudet vastaajista korkeakouluittain. 
Molemmilla sektoreilla rajoitukset yksityisten tutkimustulosten julkaisemiseksi ovat 
kasvaneet hieman enemmän kuin julkisesti rahoitettujen tutkimuksien julkaisemiseksi. 
Tilastollisesti merkitsevä ero korkeakoulusektoreiden välillä on julkisesti rahoitettujen 
tutkimustulosten julkaisurajoituksien kasvamisen kohdalla. Ammattikorkeakouluissa 
useampi kuin yliopistoissa oli sitä mieltä, että myös julkisen rahoittajan julkaisukuri on 
kiristynyt.   Kuitenkaan enemmistö vastaajista ei näe rajoituksien kasvaneen merkittä-
västi, vaikka julkisuudessa esitetyt arviot antavat varsin usein toisin ymmärtää. 

Ammattikorkeakouluissa ainoastaan, joka kolmas on samaa mieltä väitteen kanssa, 
jonka mukaan  ulkoisilla rahoittajilla ei ole vaikutusvaltaa tutkimustyöhön. Yliopistoissa 
puolet vastaajista katsoo, että ulkopuolisilla rahoittajilla on vaikutusta heidän työhönsä. 
Molemmilla sektoreilla paineet ulkopuolisen rahoituksen lisääntymiseksi ovat kasvaneet 
merkittävästi. Neljä viidesosaa vastaajista on tätä mieltä. Kuten jo aikaisemmin olemme 
havainneet, tutkimusrahoituksen hankkimisesta on tullut merkittävä osa akateemista 
työtä erityisesti yliopistosektorilla.  

Molemmilla sektoreilla vähemmistö vastaajista kannattaa tutkimusrahoituksen 
kohdentamista tuotteliaimmille tutkijoille. Yliopistoissa useampi on kuitenkin muu-
toksen kannalla kuin ammattikorkeakouluissa. Joka kolmas yliopistolainen kohdistaisi 
tutkimusrahoituksen tuotteliaimmille tutkijoille. Kannassaan empii kolmannes yliopis-
tovastaajista ja ainoastaan runsas kolmannes vastustaa väitettä. Yliopistoissa tutkimus-
rahoituksen kohdistamisen tuotteliaimmille tutkijoille kannattamisella ja tieteellisten 
suoritteiden kokonaismäärällä on tilastollisesti merkitsevä yhteys mutta se ei ole kovin 
vahva (r= ,205; p < ,001). Tuotteliaat tutkijat ovat siis taipuvaisempia kannattamaan 
rahoituksen kohdistamista tuotteliaille tutkijoille. Yliopistoissa tutkimuksen tuottavuu-
teen sekä tuloksiin ja sovelluksiin kohdistuvat paineet nähdään suurempana uhkana 
tutkimukselle kuin ammattikorkeakouluissa. Molemmilla sektoreilla tutkimuksen 
tuottavuuteen kohdistuvat paineet nähdään suurempana uhkana tutkimuksen laadulle 
kuin soveltavuuteen ja tuloksiin kohdistuvat vaateet.

Kaupallisessa suuntautumisessa on huomattavan suuri ero korkeakoulusektorien 
välillä. Tämä kertonee siitä että ammattikorkeakouluissa tutkimustyö on myös ke-
hitystyötä. Molemmilla korkeakoulusektoreilla vastaajista valtaisa enemmistö arvioi 
toteuttavansa tutkimuksensa eettisten suositusten mukaisesti. Korkeakoulusektoreiden 
välillä on kuitenkin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Yliopistovastaajien eettisten 
koodien noudattaminen on ammattikorkeakouluja tiukempaa. Tämä ero johtuu luul-
tavasti tutkimustyön luonteen eroista.  
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Taulukko 24. Tutkimusosioon vastanneiden tutkimusrahoitusta ja tutkimusta käsittelevien 
väitteiden keskiarvot ja väitteen kanssa samaa mieltä olevien, osuus vastauksista korkea-
koulusektoreittain. 

  Yliopisto, 

samaa 
mieltä 

(1&2) %

AMK, 

samaa 
mieltä 

%

p-arvo

Rajoitukset julkisesti rahoitettujen tutkimustulosten
julkaisemiseksi ovat kasvaneet ensimmäisen 
akateemiseen tehtävään nimittämiseni jälkeen

N 118 23 <,05

% 12,8 17,0

Rajoitukset yksityisesti rahoitettujen tutkimustulosten
julkaisemiseksi ovat kasvaneet ensimmäisen 
akateemiseen tehtävään nimittämiseni jälkeen

N 147 26 >,05

% 16,6 20,3

Ulkoisilla rahoittajilla tai asiakkailla ei ole vaikutusvaltaa 
tutkimustyöhöni

N 472 45 <,01
% 49,2 32,6

Paineet ulkopuolisen tutkimusrahoituksen lisäämiseksi
ovat kasvaneet ensimmäisen akateemiseen tehtävään 
nimittämiseni jälkeen

N 737 114 >,05

% 77,3 80,3

Tieteenalojen välistä tutkimusta painotetaan 
korkeakoulussani/yliopistossani 

N 623 104 >,05
% 64,0 68,0

Korkeakouluni/yliopistoni painottaa kaupallisesti 
suuntautunutta tai soveltavaa tutkimusta

N 333 108 <,001
% 34,8 69,2

Tutkimukseni on toteutettu eettisten suositusten mukaisesti N 863 114 <,05
% 89,1 82,0

Tutkimusrahoitus tulisi kohdistaa tuotteliaimmille tutkijoille N 279 32 < ,05
% 28,8 22,1

Korkeat tutkimuksen tuottavuuteen kohdistuvat odotukset 
ovat uhka tutkimuksen laadulle

N 729 95 <,05
% 74,3 64,6

Tutkimuksen tuloksiin ja soveltamiseen kohdistetut 
korkeat odotukset ovat uhka tutkimuksen laadulle

N 489 55 <,01

 

% 50,2 37,2

 

1 = Vahvasti samaa mieltä 5 = vahvasti eri mieltä.
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Oppineisuus

Vastaajien pyydettiin arvioimaan voidaanko oppineisuutta parhaiten luonnehtia itse-
näisen tutkimuksen valmisteluksi ja tutkimuksen esittelyksi, kuuluuko siihen tiedon 
soveltaminen käytäntöön ja onko oppineisuus raporttien valmistelua, joissa yhdistetään 
oman tieteenalan suuntaviivat ja tulokset. Oppineisuuden määrittelyssä tilastollisesti 
merkittäviä eroja löytyi korkeakoulusektoreiden välillä kahden ensimmäisen väittämän 
kohdalla (Taulukko 25

Yliopistovastaajat mielsivät oppineisuuden ammattikorkeakouluvastaajia useammin 
itsenäiseksi tutkimuksen teoksi ja tutkimustulosten esittelyksi. Molemmilla sektoreilla 
oltiin sitä meiltä, että oppineisuuteen kuuluu tiedon soveltaminen käytäntöön, mutta 
ammattikorkeakouluvastaajien mielipide oli voimakkaampi.  Oppineisuuteen katsottiin 
myös yleisesti kuuluvan raporttien valmistelu, joissa yhdistetään oman tieteenalan suun-
taviivat ja tulokset. Tähän väitteeseen saaduilla  vastauksilla ei korkeakoulusektoreittain 
ollut tilastollisesti merkittäviä eroja. Alle kymmenen prosenttia kaikista vastaajista oli 
eri mieltä väittämän kanssa. 

Taulukko 25. Vastaajien näkemyksiä oppineisuudesta korkeakoulusektoreittain 

 Yliopisto AMK Yhteensä
Oppineisuutta voidaan parhaiten luonnehtia Vahvasti samaa mieltä     1 19,7 % 10,8 % 17,7 %
itsenäisen tutkimuksen valmisteluksi ja                                          2 43,4 % 27,5 % 39,8 %
tutkimustulosten esittelyksi                                          3 26,0 % 39,6 % 29,1 %
                                          4 8,7 % 16,1 % 10,4 %
 Vahvasti eri mieltä            5 2,2 % 6,0 % 3,1 %

Yhteensä 1077 316 1393
p > ,001  100,0 % 100,0 % 100,0 %
Oppineisuuteen kuuluu Vahvasti samaa mieltä     1 36,5 % 56,0 % 41,0 %
tiedon soveltaminen käytäntöön                                          2 44,7 % 36,3 % 42,8 %
                                          3 15,2 % 6,5 % 13,2 %
                                          4 2,7 % 0,9 % 2,3 %
 Vahvasti eri mieltä            5 0,9 % 0,3 % 0,8 %
 Yhteensä 1085 325 1410
p < ,001 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Oppineisuuteen kuuluu raporttien Vahvasti samaa mieltä     1 16,7 % 14,9 % 16,3 %
valmistelu, joissa yhdistetään oman                                          2 45,1 % 47,4 % 45,6 %
tieteenalan suuntaviivat ja tulokset                                          3 28,6 % 27,9 % 28,4 %
                                          4 7,3 % 8,4 % 7,5 %
 Vahvasti eri mieltä            5 2,3 % 1,5 % 2,1 %
  1073 323 1396

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 %
p > ,05  
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Opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen haasteet

CAP-kyselyssä kysyttiin myös opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen vaikeutta. 
Vastaajille esitettiin väite: ”opetusta ja tutkimusta on vaikea sovittaa yhteen”. Kor-
keakoulusektoreiden välillä ei tilastollisesti merkittäviä eroja löytynyt. Vahvasti samaa 
mieltä siitä, että opetuksen ja tutkimuksen yhteensovittaminen on vaikeaa, oli lähes 
kaksinkertainen määrä vastaajia verrattuna väitteen kanssa vahvasti erimieltä oleviin.  
(Taulukko 26.) Opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen on molemmilla sektoreilla 
ongelma lähes kahdelle viidesosalle vastaajista. Yliopistosektorilla väittämän kanssa 
samaa mieltä olivat erityisesti, ne joidenka mielenkiinto kohdistui opetukseen (liite 3).  
Ammattikorkeakouluissa ei vastaavaa tilastollisesti merkitsevää eroa ollut. 

Taulukko 26. Opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen vaikeus korkeakoulusektoreittain

 

Opetusta ja tutkimusta on vaikea sovittaa yhteen Yliopisto AMK Yhteensä

1 Vahvasti samaa mieltä 150 62 212

  14,2% 19,7% 15,4%
 2 242 72 314
  22,9% 22,9% 22,9%
 3 312 85 397
  29,5% 27,0% 28,9%
 4 266 69 335
  25,1% 21,9% 24,4%
 5 Vahvasti erimieltä 89 27 116
  8,4% 8,6% 8,4%

                                    Yhteensä 1059 315 1374

p >0,05 100,0% 100,0% 100,0%

Korkeakouluille tyypillistä opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä kartoitettiin myös ope-
tusosiossa. Yliopistoissa huomattavasti useampi (78,4 %) kuin ammattikorkeakouluissa 
(49, 3%) oli sitä mieltä, että tutkimusaktiviteetti vahvistaa opetusta. Tämä siitäkin 
huolimatta, että ammattikorkeakoulun opetushenkilökunta kehittää opetusta useammin 
kuin yliopistokollegansa. Opetuksen kehittäminen lienee siis mielletty menetelmäälli-
seksi ei sisällölliseksi. Sen sijaan palvelutehtävän katsottiin vahvistavan opetustehtävän 
toteuttamista useammin ammattikorkeakouluissa (44 %) kuin yliopistoissa (37,7), 
mutta ero ei ollut yhtä suuri kuin tutkimuksen kohdalla. Liitteessä 3 on esitetty korkea-
koulusektoreittain opetusta käsittelevien väittämien jakaumat siten, että viisiportainen 
Likert-asteikko on tiivistetty kolmiportaiseksi asteikoksi.
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6 

Akateeminen työ- ja toimintaympäristö

Tieteenalan ja instituution merkitys

Akateemisen profession on kirjallisuudessa katsottu sitoutuneen tieteenalaansa ja tietee-
seen, siis itse työhön, tiukemmin kuin organisaatioonsa (Clark 1987, 62), joka CAP-
tutkimuksen puitteissa on yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Työhön suomalaisisssa 
yliopistoissa näyttää kuuluvan syvä omistautuminen omalle tieteenalalle, työlle ja sen 
tuloksille (Aarrevaara & Hölttä 2008, 118). Kaikista vastaajista omaa tieteenalaansa 
tärkeänä tai erittäin tärkeänä piti lähes 90 % vastanneista eikä korkeakoulusektoreiden 
välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 27). Molemmilla sektoreilla niitä, 
jotka eivät pitäneet tieteenalaansa tärkeänä, oli häviävän pieni määrä (ks. Pekkola 2009a). 
Tieteenalan merkitys ei yliopistojen vastaajilla eroa oleellisesti tieteenalan, ikäryhmän 
tai sukupuolen perusteella. Ammattiryhmittäin voidaan todeta, että professoreilla oli 
vahvin kanta tieteenalansa tärkeydestä ja tutkijoilla heikoin. Joka tapauksessa omaa 
tieteenalaa pidettiin varsin tärkeänä kaikissa ammattiryhmissä. Ammattikorkeakouluissa 
tieteen alan arvostus ei varioinut juuri lainkaan.

Kyselyssä selvitettiin myös kuinka tärkeänä vastaajat pitivät korkeakouluaan ja 
yksikköä, jossa työskentelivät. Kummallakaan instituutiotasolla ei sektoreiden välillä 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Korkeakoulumatriisin toista ulottuvuutta pidettiin 
myös erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä. Molemmilla sektoreilla yli 70 % vastaajista 
oli sitä mieltä, että heidän laitoksensa tai osastonsa oli tärkeä. Kun kysyttiin vastaajan 
korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen tärkeyttä tulokset olivat samansuuntaisia. Oma 
yksikkö miellettiin hieman useammin tärkeäksi kuin oma korkeakoulu, mutta erot eivät 
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olleet suuria.  Kahden kysymyksen välinen korrelaatio olikin korkea yliopistosektorilla 
(r = ,499;  p < ,001) ja ammattikorkeakouluissa (r = ,577; p < ,001). 

Vaikka väitteiden välillä oli selvää keskinäisriippuvuutta ja vastauskäyttäytyminen 
näissä samansuuntaista ristiintaulukoimalla saatiin joitain eroja yliopistosektorilla esille. 
Vastaajien laitoksen tai osaston tärkeyden arvioinnissa ei ollut tilastollisesti merkitse-
viä eroja, sukupuolittain, ammattinimikkeittäin, tieteenaloittain tai ikäryhmittäin. 
Sen sijaan sen suhteen kuinka tärkeäksi vastaajat arvioivat oman korkeakoulunsa oli 
tilastollisesti merkisteviä eroja. Lääke- ja hoitotieteilijät pitivät omia korkeakoulujaan 
tärkeimpinä (77,2 % vastaajista) ja tekniikan alalla toimijat vähiten tärkeinä (58,9 %). 
Tieteenaloittain tarkasteltuna niiden määrä, jotka eivät pitäneet korkeakoulujaan tär-
keinä, jäi kuitenkin usealla tieteenalalla liian pieneksi vaikka khiin neliö testin mukaan 
erot ovat tilastollisesti merkitseviä.

Mielenkiintoista on, että tieteenaloittain eroja löytyi juuri korkeakoulun, ei laitosten 
tai osastojen tärkeydessä. Eri tieteenaloilla työskentelevät tarkkeilevat korkeakouluaan 
siis eri näkökulmasta vertaavat sitä ilmeisesti eri kohteisiin. Omaa korkeakouluaan 
tärkeimpänä ammattiryhmistä pitivät professorit ja lehtorit heistä yli 70 % piti kor-
keakouluaan tärkeänä, assistenteista ja vanhemmista tutkijoista hieman yli puolet. 
Yllättäen tutkijoista 69,5 % piti omaa korkeakouluaan tärkeänä. Ammattinimikkeittäin 
tapahtuvan tarkastelun ongelmana oli myös vähäinen negatiivisten vastausten määrä. 
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Taulukko 27. Vastaajien arviot tieteenalansa, korkeakoulunsa ja laitoksensa/osastonsa 
tärkeydestä korkeakoulusektoreittain

Tieteenalani on Yliopisto AMK Yhteensä

1 Erittäin tärkeä 50,6% 50,2% 50,5%
 2 38,7% 37,7% 38,4%
 3 8,9% 10,3% 9,3%
 4 1,5% 1,6% 1,5%
 5 Ei lainkaan tärkeä ,4% ,3% ,4%
       Yhteensä 100,0% 100,0% 100,0%
         N 1084 321 1405   p > ,05   
Korkeakouluni tai tutkimuslaitokseni on Yliopisto AMK Yhteensä

1 Erittäin tärkeä 31,1% 24,8% 29,6%
 2 38,2% 38,1% 38,1%
 3 23,8% 28,5% 24,9%
 4 5,5% 6,2% 5,7%
 5 Ei lainkaan tärkeä 1,4% 2,5% 1,6%

       Yhteensä 100,0% 100,0% 100,0%
       N 1082 323 1405  p > ,05
Laitokseni tai osastoni on Yliopisto AMK Yhteensä

1 Erittäin tärkeä 29,9% 32,5% 30,5%
 2 42,1% 39,4% 41,5%
 3 19,1% 19,2% 19,1%
 4 7,3% 6,9% 7,2%
 5 Ei lainkaan tärkeä 1,6% 1,9% 1,6%

       Yhteensä 100,0% 100,0% 100,0%
       N 1079 317 1396 p >,05 

Voidaan sanoa, että kokonaisuudessaan vastaajien arviot tieteenalansa ja instituutionsa 
tärkeydestä heijastavat akateemisen kentän yhtä ominaispiirrettä: kutsumusammatissa 
työn ja instituutioiden arvostus on korkea. Molemmilla sektoreilla akateemisen matriisi-
organisaation tieteenala ulottuvuus koetaan useammin tärkeäksi kuin institutionaalinen 
ulottuvuus kuitenkin siten laitokset ja korkeakoulut, joissa vastaajat työskentelevät ovat 
suurimman osan mielestä myös tärkeitä. 

Kruskall-Wallisin testin avulla voidaan yliopistosektorin osalta ainoastaan todeta, 
että erot joidenkin ryhmien välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < ,001).  
Oman instituutionsa tärkeydestä vakuuttuneimpia olivat Sibelius Akatemian (N 12), 
TaiK:n (N 17), Helsingin kauppakorkeakoulun (N 16), Helsingin yliopiston (285) ja 
Åbo Akademin (N 61) vastaajat. Näiden kaikkien keskiarvot olivat alle kahden kun 
as teikkona toimi viisiportainen osgoodin-asteikko, jossa yksi tarkoitti erittäin tärkeää 
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ja viisi ei lainkaan tärkeää. Vähiten tärkeinä omia korkeakoulujaan pitivät Vaasan yli-
opiston (N 13) Lappeenrannan yliopiston (N 37) , Turun kauppakorkeakoulun (N 9), 
Joensuun yliopiston (N 53) ja Kuopion yliopiston (N 53) vastaajat. Näissä yliopistoissa 
keskiarvo oli suurempi kuin 2,4. Vertailussa on huomioitava pienet vastaajamäärät, 
jotka lisäävät sattuman vaikutusta. Yliopistojen osalta voidaan kuitenkin todeta, että 
Helsingin yliopiston, muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen sekä erityistehtävän 
omaavan Åbo Akademin vastaajat pitivät korkeakoulujaan erityisen tärkeinä. Sen sijaan 
muiden pienempien, maakunnissa toimivien, yliopistojen vastaajat eivät mieltäneet 
omia instituutiotaan yhtä tärkeiksi. Poikkeuksena on Lapin yliopisto, jolla on voimakas 
aluepoliittinen rooli koko Pohjois-Suomen yliopistona.  (liite 4)

Työtyytyväisyys ja työolot 

Työoloihin ja työtyytyväisyyteen liittyvät muuttujat ovat CAP-tutkimuksessa varsin 
yleisluonteisia ja näin vain suuntaa-antavia. Esimerkiksi työtyytyväisyyttä ja työolojen 
kehitystä, jotka työelämän tutkimuksessa ovat usein ylätason käsitteitä, kartoitettiin 
suorilla väittämillä. Pirttilä ja Erikson-Piela (2004) ovat tutkineet työhyvinvointia 
yliopistoissa. Työtyytyväisyyden yliopistoissa voidaan tulkita tarkoittavan heidän tutki-
muksensa mukaan riittävää jatkuvuutta, tietoisuutta työpaikan asioista, mahdollisuutta 
toteutta itseään akateemisen työn ydinalueilla ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan 
työhönsä ja työympäristöönsä. Säröjä työtyytyväisyyteen Pirttilän ja Erikson-Pielan 
(2004,37) mukaan aiheuttavat pätkätyöläisyys ja jatkuva selustan turvaamisen tarve, 
koska tulevaisuudesta ei ole varmuutta.  

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan työtyytyväisyyttään kokonaisuudessaan 
kysymyksellä, jossa toisena ääripäänä oli erittäin tyytyväinen ja toisena erittäin tyyty-
mätön. Vastaajat olivat melko tyytyväisiä työhönsä. Sektoreittain ei työ tyytyväisyydessä 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 28). Kyselyyn vastanneista erittäin tyy-
tyväisiä työhönsä oli 14,4 % vastaajista ja tyytyväisiä 53,2 %.  Erittäin tyytymättömiä 
työhönsä oli ainoastaan 2,0 % vastaajista ja tyytymättömiä 7,2 %.  Tyytyväisten osuus oli 
siis huomattavasti suurempi kuin tyytymättömien ja niiden joilla ei ollut selkeää kantaa 
kysymyksestä yhteensä. Tyytymättömiä oli molemmilla sektorilla enemmän kuin koko 
Suomessa. Työ ja terveys –tutkimuksen mukaan tyytymättömiä työhönsä oli valtakun-
nallisesti 5 % ja tyytyväisiä 80 %. Valtion ja kuntien työnkijöistä hieman useampi oli 
tyytväinen, 84 % heistä oli väittämän kanssa samaa mieltä. (Työterveyslaitos 2006,27). 
Korkeakouluissa työskentelevät ovat siis huomattavasti harvemmin tyytyväisiä työhönsä 
kuin muut julkisen sektorin työntekijät. Korkeakouluissa työskentelevät ovat itse asiassa 
harvemmin tyytyväisiä kuin yksityisen sektorin työntekijät, sillä heistäkin 75 % ilmoitti 
olevansa tyytyväinen työhönsä.      
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Taulukko 28. Työtyytyväisyys korkeakoulusektoreittain

Yliopisto AMK Yhteensä
Erittäin tyytyväinen  1 13,7 % 16,2 % 14,2 %

      2 54,1 % 50,2 % 53,2 %
      3 23,0 % 24,8 % 23,4 %
      4 7,3 % 6,7 % 7,2 %

Erittäin tyytymätön   5 1,9 % 2,1 % 2,0 %
p > ,05 N 1089 327 1425

Yliopistosektorilla työtyytyväisyyttä voidaan tarkastella tieteenaloittain ja ammattini-
mikkeittäin. Ammattinimikkeittäin tarkasteltuna assistentit ja tutkijat olivat vähiten 
tyytyväisiä työhönsä. Silti heistäkin tyytymättömiä oli vain kymmenyksen verran. 
Professorit ja lehtorit olivat selkeästi tyytyväisin ammattiryhmä. Yliassistenteista varsin 
harva oli tyytymätön, mutta huomattavan usealla oli neutraali kanta kysymykseen. Ti-
lastokeskuksen päätieteenaloittain tarkasteltuna ei tilastollisesti merkitseviä eroja ollut 
löydettävissä. Myöskään ylin suoritettu tutkinto ei ollut yhteydessä työtyytyväisyyteen. 
Ikäryhmittäin tyytyväisimpiä olivat yli 50-vuotiaat. Kaikissa alle 50-vuotiaiden ikäryh-
missä tyytyväisiä oli noin kaksi kolmannesta vastaajista kun yli 55-vuotiaiden ryhmissä 
tyytyväisiä oli yli kolme neljännestä. (Liite 4)  Omalta korkeakoululta saatujen tulojen 
yhteys oli työtyytyväisyyteen oli melko heikko (r = ,132; < ,001). 

Sukupuolittain tai siviilisäädyittäin tarkasteltuna yliopistoissa ei työtyytyväisyydessä 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Eroja ei myöskään löytynyt sen mukaan oliko 
vastaajilla lapsia vai ei. Sen sijaan, mikäli tarkastellaan työtyytyväisyyttä lapsettomien 
miesten ja naisten sekä niiden osalta, joilla on lapsia, löytyy ryhmien väliltä tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Kaikista tyytymättömimpiä olivat hieman yllättäen lapsettomat naiset 
ja tyytyväisimpiä lapsettomat miehet. Miehet joilla oli lapsia olivat tyytymättömämpiä 
kuin naiset joilla oli lapsia. Koska tyytymättömiä on aineistossa niin vähän, ei ikää voida 
vakioida, joten kyseessä voi olla ikään sidottu ilmiö. Vastaajan parisuhde akateemisen 
partnerin kanssa näytti tukevan jonkin verran työtyytyväisyyttä. 

Vakinaisessa työsuhteessa työskentelevät yliopistojen vastaajat olivat jonkin verran 
tyytyväisempiä kuin määräaikaisessa työsuhteessa olevat, tosin ero on yllättävän vähäi-
nen. Eron pienuus saattaa johtua siitä, ettei aineiston avulla voida luotettavasti erotella 
varsinaisia pätkätyöntekijöitä ja esimerkiksi viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella 
työssä olevia. Myös sillä oliko vastaaja ilmoittanut ensisijaiseksi mielenkiinnon koh-
teekseen opetuksen vai tutkimuksen, oli yhteys työtyötyytyväisyyteen tai paremminkin 
työtyytymättömyyteen, sillä opetuksesta ensisijaisesti kiinnostuneissa oli työhönsä 
tyytymättömämpiä enemmän kuin tutkimuksesta kiinnostuneilla. Tyytyväisiä joukossa 
oli saman verran. Tyytymättömyys kertonee opetuksen suurista suorituspaineista.
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Ammattikorkeakouluissa ei tämän aineiston osalta ole mielekästä toteuttaa tieteen-
alan suhteen tyytyväisyysvertailuja. Ammattinimikkeittäin tarkasteltuna yliopettajista 
ainoastaan kaksi vastaajaa (2,8 %) oli tyytymättömiä työhönsä kun muista työntekijöistä 
kymmenen prosenttia. Tosin ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä, vähäisen vastaajamää-
rän vuoksi.  Ikäryhmittäiseen tarkasteluun ammattikorkeakoulujen vastaajia on liian 
vähän. Ammattikorkeakoulujenkaan kohdalla ei sukupuolella, työsuhteen kestolla, sillä 
oliko vastaajalla lapsia vai ei tai ensisijaisella mielenkiinnon kohteella ollut tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä työtyytyväisyyteen. Korkeakoululta saaduilla ansioilla ei myöskään 
ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ( r= 114, p > ,05) työtyytyväisyyteen. 

Työolosuhteiden kehitystä tiedusteltiin myös viisiportaisella osgood-asteikolliseen 
kysymykseen verrattavalla kysymyksellä, jossa toisena ääripäiden vaihtoehdot olivat 
”parantuneet merkittävästi” ja toisen ”huonontuneet merkittävästi”.  Korkeakoulusekto-
reiden välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja työolosuhteiden kehityksessä (Taulukko 
29). Ammattikorkeakouluissa huomattavasti useampi katsoi työolosuhteiden paran-
tuneen. Huomattava on kuitenkin, että ammattikorkeakoululaitoksessa on verrattain 
nuori ja suuria muutoksia on tapahtunut opistojen muuttuessa ammattikorkeakouluiksi. 
Ammattikorkeakouluvastaajilla on myös pidempi perspektiivi, sillä he ovat keskimäärin 
vanhempia kuin yliopistovastaajat.  

Taulukko 29. Työolosuhteiden muutos korkeakoulusektoreittain

Yliopisto AMK Yhteensä
Parantuneet merkittävästi    1 5,9 % 9,0 % 6,6 %

        2 20,4 % 29,3 % 22,5 %
        3 39,1 % 31,5 % 37,4 %
        4 24,1 % 21,3 % 23,4 %

Huonontuneet merkittävästi 5 10,4 % 9,0 % 10,1 %
        Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 %

N 1076 324 1400
p < ,01

Yliopistosektorilla ei tilastokeskuksen päätieteenaloittain ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja työolosuhteiden kehityksen suhteen. Tässäkin on syytä muistaa, että tieteenalalla 
työskentelevät arvioivat kehitystä omia työolosuhteitaan vasten. Millään tieteenalalla 
työolosuhteet eivät ole kehittyneet suhteellisesti muita enemmän, mutta lähtötaso voi 
olla varsin erilainen. Ammattinimikkeittäin sen sijaan oli merkittäviä ja merkitseviä 
eroja. Tutkijoiden ja assistenttien oli ilmeisen vaikeaa muodostaa kantaansa sillä yli 
puolet heistä oli merkinnyt vastauksekseen keskimmäisen vastausvaihtoehdon. Tämä 
on hyvin ymmärrettävää, sillä heillä varsin harvoin on riittävän pitkää työkokemusta, 
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jotta he voisivat arvioida muutosta. Ammattinimikkeittäin tarkastelu onkin tästä 
syystä ongelmallista. Myös yliassistenteista varsin usealla oli neutraali kanta työolojen  
muutokseen. Heistä kuitenkin huomattava osa arvioi työolosuhteiden huonontuneen 
ja ainoastaan 15,5 oli sitä mieltä että parannusta oli tapahtunut. Vanhemmat tutkijat 
arvioivat työolosuhteiden parantuneen kaikista useimmin. Professoreista ja lehtoreista 
useampi arvioi työolosuhteiden parantuneen kuin huonontuneen. Ikäryhmittäin 
ainoastaan 50–54-vuotiaista useampi arvioi työolosuhteiden parantuneen kuin huo-
nontuneen. 

Kun työolosuhteiden kehittymistä tarkastellaan ensimmäisen nimitys vuoden 
mukaan, yliopistovastaajien keskuudessa. Huomataan, että ainoastaan kahdeksan-
kymmentä luvulla aloittaneiden mielestä työolosuhteet ovat parantuneet useammin 
kuin huonontuneet. 1970-luvulla uransa aloittaneista suurempi osa piti työolosuhteita 
huonontuneina kuin parantuneina. Mielenkiintoista on myös havaita, että lamavuosina 
aloittaneet suhtautuivat kaikista negatiivisimmin työolojen kehitykseen. Myös tästä 
taulukosta selviää sama kuin ammattiryhmittäin tarkastelusta: 2000-luvulla aloitta-
neiden on vaikea arvioida muutosta. Heidän perspektiivinsä saattaa olla liian lyhyt 
arvioinnin tekoon. Työolojen muutos on saattanut muodostua pysyväksi olotilaksi tai 
sitten työolot eivät yksinkertaisesti ole juuri muuttuneet 2000-luvulla.

Sukupuolittain oli havaittavissa myös eroja työolosuhteiden kehittymisessä siten, 
että naisien oli vaikeampi muodostaa kantaa kysymykseen. Heistä harvempi katsoi 
työolosuhteiden parantuneen ja huonontuneen kuin mieskollegoistaan. Ilmiö toistui 
kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 55-vuotiaita. Vanhimmassa ikäryhmässä 
nimittäin lähes puolet naisista oli sitä mieltä, että työolosuhteet olivat huonontuneet. 
Ikäryhmittäinen tarkastelu ei ole tilastollisesti merkitsevällä tasolla. 

Se oliko vastaajilla lapsia tai elikö hän parisuhteessa ei näyttänyt olevan yhteydessä 
työolosuhteiden parantumiseen tai huonontumiseen. Tilastollisesti merkitseviä eroja 
saadaan kuitenkin esille kun tarkastellaan työolojen kehitystä lapsettomien miesten ja 
naisten sekä niiden miesten ja naisten välillä, joilla oli lapsia. Miehet, joilla oli lapsia, 
katsoivat työolosuhteiden huonontuneen kaikista useimmin. Naiset, joilla oli lapsia, 
pitivät lapsettomia naisia hieman useammin työolosuhteita parantuneina. 

Kun työtyytyväisyyttä vertaillaan eri äidinkieliä puhuvien kesken siten, että omat 
ryhmänsä muodostavat suomenkieliset, ruotsinkieliset ja muut, yllättäen huomataan, 
ettei työtyytyväisyydessä ole havaittavissa minkäänlaisia eroja. Prosentit tyytyväisien 
ja tyytymättömien osalta ovat lähes identtiset. Voidaan siis todeta, ettei kieliryhmien 
välillä ole eroja työtyytyväisyydessä. Sen sijaan työolosuhteiden kehittymisessä oli kie-
liryhmittäin havaittavissa selkeitä eroja. Suomen- ja ruotsinkielisten vastaajien välillä ei 
ollut juurikaan eroja, mutta muiden kieliryhmien edustajat raportoivat työolosuhteiden 
parantuneet huomattavasti useammin. Tämä saattaa johtua joko siitä, että vieraskielisten 
työolosuhteet ovat aidosti parantuneet suhteellisesti enemmän kuin kotimaisia kieliä 
puhuvien tai siitä, että työolosuhteet ikään kuin automaattisesti parantuvat vieraskie-
lisillä, kun he oppivat paikallista kieltä ja kulttuuria. 
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Ammattikorkeakouluissa työolosuhteiden kehittymissä oli sukupuolittain suuri ero. 
Yli 10 %-yksikköä useampi nainen piti työolosuhteita parantuneena kuin mies, tulos 
ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Sillä oliko ammattikorkeakouluvastaajalla 
lapsia, ei myöskään ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä työolojen kehittymiseen. Am-
mattiryhmittäin oli selkeitä ja tilastollisesti merkitseviä eroja havaittavissa. Yliopettajat 
pitivät huomattavasti useammin työoloja parantuneina ja harvemmin huonontuneina 
kuin muiden ammattiryhmien edustajat. 

Työolosuhteilla ja työtyytyväisyydellä oli melko voimakas riippuvuus suhde mo-
lemmilla sektoreilla. Yliopistoissa korrelaatio oli hieman heikompi (r = ,317; p < ,001) 
kuin ammattikorkeakouluissa (r = ,485; p < ,001). Kausaation suunnasta on mahdoton 
päätellä mitään. Sillä työolot saatetaan kokea hyviksi, mikäli työssä muutoinkin viih-
dytään. Toisaalta hyvät työolosuhteet saattavat parantaa työtyytyväisyyttä.  

Työn edellytykset

Työn materiaaliset edellytykset ja tukipalvelut ovat yksi lähtökohta akateemisen työn 
menestyksekkäälle hoitamiselle. Lomakkeessa pyydettiin arvioimaan välineitä, resursseja 
ja tukipalveluiden henkilöstöä, joita vastaaja tarvitsee työssään. Analyysin helpottami-
seksi kysymysten viisiportainen asteikko koodattiin kolmeportaiseksi asteikoksi, siten 
että arvot 1 ja 2 (erinomainen ja lähes erinomainen) koodattiin hyviksi ja arvot 5 ja 4 
(heikko ja lähes heikko) koodattiin huonoiksi. Arvo kolme (ei erinomainen eikä heikko) 
jätettiin omaksi luokakseen: neutraali kanta.   

Opetusteknologian, laboratorioiden ja tietotekniikan laadun osalta ei korkeakou-
lusektoreiden henkilökunnan mielipiteissä löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Opetusteknologiaa ja tietotekniikkaa vastaajista 2/3 osaa piti hyvinä. Sen sijaan labo-
ratoriot hyviksi arvio noin puolet ja kolmannes vastaajista ei pitänyt niitä hyvinä eikä 
huonoina. Opetuksen tukipalvelujen kohdalla sektorikohtaiset erot olivat tilastollisesti 
melkein merkitseviä mutta hyvin pieniä. Yliopistolaisia useammin Ammattikorkeakou-
luvastaajat pitivät niitä huonoina.  

Molemmilla sektoreilla oltiin melko tyytyväisiä luentosalien laatuun. Yliopisto-
vastaajista ainoastaan 6 % piti niitä huonoina ja ammattikorkeakouluvastaajista 12 
%. Tutkimusvälineisiin ja laitteisiin oltiin yliopistosektorilla melko tyytyväisiä. Yli 
puolet vastaajista piti niitä hyvinä. Huonoina ainoastaan 12,5 %. Sen sijaan ammat-
tikorkeakouluvastaajista useampi piti niitä keskinkertaisina kuin hyvinä ja joka neljäs 
oli sitä mieltä että niiden laatu on heikko. Omiin toimistotiloihin oltiin myös melko 
tyytyväisiä. Työhuonettaan huonona piti yliopistovastaajista runsas kymmenys ja am-
mattikorkeakouluissa, hieman yllättäen, joka viides. Yleisesti ottaen voidaan siis sanoa, 
että molemmilla sektoreilla kiinteät välineet ja laitteet eivät olleettyytymättömyyden 
kohteena.
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Palveluista kirjastopalvelut saivat parhaat arviot. Vaikka yliopistovastaajat eivät 
olleet yhtä tyytyväisiä kirjasto palveluihin kuin AMK-vastaajat, heistäkin lähes kolme 
neljästä piti niitä hyvinä. Molemmilla sektorilla ainoastaan noin 6 % vastanneista ei ollut 
tyytyväinen kirjastopalveluiden laatuun. Toimistopalvelut eivät saaneet aivan yhtä hyviä 
arvioita. Hieman yllättäen yliopistopuolella toimistopalveluihin oltiin tyytyväisempiä 
kuin ammattikorkeakouluissa. Yliopistovastaajista yli puolet pitivät niitä hyvinä ja joka 
kuudes huonoina kun ammattikorkeakouluissa hyvän arvosanan toimistopalveluille 
antoi hieman yli kaksi viidennestä ja niitä huonoina piti yli neljännes vastaajista.

Huonoimmat arviot vastaajilta molemmilla korkeakoulusektoreilla saivat tutki-
muksen tukipalvelut ja tutkimusrahoitus. Tutkimuksen tukipalveluita ammattikor-
keakouluissa hyvinä piti ainoastaan joka neljännes ja yliopistoissa joka kolmannes. 
Ammattikorkeakouluissaissa niitä huonoina piti lähes puolet vastanneista kun yliopis-
toissa ainoastaan kolmannes. Tutkimusrahoitus sai kaikista mahdollistavista palveluista 
ja materiaalisista tekijöistä murskaavimman tuomion. Ammattikorkeakouluvastaajista 
ainoastaan joka kymmenes arvio tutkimusrahoituksen olevan hyvällä tasolla ja peräti 65 
% arvioi sen olevan huonoa. Yliopistoissa tutkimusrahoituksen hyväksi arvioi viidennes 
ja huonoksi puolet vastaajista. (Liite 4)      

Työn aiheuttamat paineet

Yliopistoissa työnkuormittavuus ja stressaavuus johtuu Pirttilän ja Eriksonin mukaan 
ennen kaikkea aikapulasta ja siihen liittyvästä töiden järjesteltystä. Yliopistotyölle 
ominaista on jatkuva päällekkäisien hankkeiden hoitaminen. Työ vaatii jatkuvaa pri-
orisointia ja oman ajanhallinnan suunnittelua.  Tutkimuksen ja opetuksen suhde on 
usein tehtävän määrittelyissä epäselvä. Virkatyönä tehtävä opetus ja meritoitumiseen 
ja ammatilliseen kehittymiseen tähtäävä tutkimus saattavat olla usein ristiriidassa.  
Opetuksen ja tutkimuksen yhteensovittamisen ongelmat paikantuvatkin ajankäytön ja 
priorisoinnin ongelmiin ja tutkimukselle jäävän ajan vähyys nähdään usein opetusvel-
vollisuuksien aiheuttamana. Työn kuormittavuutta lisää myös sen pätkittäinen luonne. 
(Pirttilä & Eriksson-Piela 2004, 22–25, 36–37.) 

Työn henkistä kuormittavuutta mitattiin yhdellä viisiportaisella likert-asteikollisella 
väittämällä: Työsi aiheuttaa suuria henkilökohtaisia paineita. Korkeakoulusektoreiden 
välillä ei tässäkään väittämässä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 30). 46,2 
kaikista vastaajista oli täysin samaa tai samaa mieltä väittämän kanssa. 28,1 %:lla oli 
väittämään neutraali kanta ja neljännes oli sen kanssa täysin erimieltä tai erimieltä. 
Työ yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on siis varsin usein henkisiä paineita 
aiheuttavaa. 
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Taulukko 30. Työn kuormittavuus korkeakoulusektoreittain. 

  Yliopisto AMK Yhteensä
Työsi aiheuttaa Vahvasti samaa mieltä  1 14,9 % 13,9 % 14,7 %
suuria henkisiä paineita        2 31,8 % 30,3 % 31,5 %

       3 29,0 % 25,1 % 28,1 %
       4 18,0 % 24,1 % 19,4 %

Vahvasti eri mieltä         5 6,3 % 6,5 % 6,3 %
yhteensä 100 % 100 % 100 %

p > ,05 N 1085 323 1408

Työterveyslaitoksen vuonna 2006 toteuttamassa tutkimuksessa tiedusteltiin työnhen-
kistä rasittavuutta. Kysymyksen voidaan katsoa mittaavan jokseenkin samaa asiaa kuin 
CAP-tutkimuksen kysymys. Työ ja terveys –tutkimuksessa 34 % vastaajista1 raportoi 
työnsä olevan henkisesti rasittavaa. Kolutuksen toimialalla (46 %) ja sosiaali- ja terveys-
palveluissa (56 %) prosentti oli kuitenkin muita aloja huomattavasti korkeampi.(Työ
terveyslaitos 2006, 21.) Korkeakoulusektorilla työ koettiin siis henkisesti rasittavaksi 
useammin kuin koko Suomessa, mutta koulutuksen toimialalla työ ei ole välttämättä 
korkeakouluissa rasittavimmasta päästä.   

Yliopistoissa ei tilastollisesti merkitseviä eroja työn aiheuttamien suurien paineiden 
kohdalla ollut tieteenaloittain, sukupuolittain tai edes ammattinimikkeittäin. Sillä oliko 
vastaajilla lapsia vai ei, ei ollut myöskään yhteyttä paineiden kokemiseen. Työsuhteen 
laatu ei sekään vaikuttanut suurien paineiden kokemiseen. Määräaikaisista ainoastaan 
muutaman prosentin verran useampi raportoi suuria paineita, mutta ero ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevä. Sama tilanne toistui tutkimuksesta ensisijaisesti kiinnostuneiden 
kohdalla, he kokivat hieman useammin työn aiheuttavan suuria paineita, mutta tulos 
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tilastollisesti melkein merkitseviä eroja löytyi ikäryh-
mittäin. Työn henkisesti rasittavimmaksi kokivat 40–44-vuotiaat vastaajat. Vähiten 
paineita työ aiheutti yli 55-vuotiaille.  Parisuhteessa elävien ja yksinelävien välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä ero siten, että henkisiä paineita raportoi yhtä usea molemmista 
ryhmistä, mutta perheelliset raportoivat yksineläjiä useammin ettei työ aiheuttanut 
suuria henkisiä paineita. Yksin eläjistä useammalla ei ollut selkeää kantaa, tai he pitivät 
olosuhteita muuttumattomina. 

Ammattikorkeakoulujenkaan kohdalla ei tilastollisia eroja eri vastaaja ryhmien 
kesken juurikaan löytynyt. Yliopettajien ja muiden ammattiryhmien välillä tilastollisesti 
merkitsevä ero kuitenkin oli löydettävissä. Muiden ammattiryhmien kuin yliopettajien 
työ näyttäisi olevan henkisesti huomattavasti rasittavampaa kuin yliopettajien työ. 
Myös sillä näytti olevan merkitystä oliko vastaajan puoliso akateeminen vai ei. He, 
jotka olivat parisuhteessa akateemisen kanssa, kokivat työnsä huomattavan paljon 
harvemmin paineita aiheuttavaksi.  
1.  Työssä olevista ja työssä joskus olleista



84  – Aarrevaara & Pekkola

7.

Ura ja tohtorinkoulutus

Uranäkymät

Yleisiin työoloihin liittyen vastaajille esitettiin kaksi väitettä, joissa heidän täytyi suh-
teuttaa käsitystään akateemisesta työstä ja urasta aikaan. Ensinnäkin esitettiin Likert 
asteikollinen väittämä: ”Tällä hetkellä nuorille on tarjolla huonosti mahdollisuuksia 
akateemisen uran aloittamiseksi omalla akateemisella alallani”. Tämän kysymyksen 
kohdalla vastaaja joutui peilaamaan nykyhetkeä tulevaisuutta vasten. Toiseksi esitettiin 
väittämä: ”Jos voisin valita uudelleen, en valitsisi akateemista uraa”. Tätä väittämää 
arvioidessaan täytyi vastaajan peilata nykyhetkeä erityisesti menneisyyttä vasten. Näissä 
väittämissä toisin kuin työtyytyväisyyttä ja työoloja koskevissa väittämissä korkeakoulu 
sektorien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 31). Tarkastelemme myös 
ensimmäistä väittämää koko yliopistosektorin osalta, vaikka sen muoto viittaa vastaajan 
omaan tieteenalaan, sillä aikaisemmin, kuten olemme huomanneet, tieteenaloittain on 
esiintynyt yllättävän vähän eroja työympäristön kokemisessa. 

Ammattikorkeakoulujen vastaajat pitivät nuorien uranäkymiä huomattavasti pa-
rempina kuin yliopistovastaajat. Yliopistovastaajista neljännes oli vahvasti samaa mieltä 
siitä, että tällä hetkellä nuorilla on huonosti tarjolla uramahdollisuuksia. Ammatti-
korkeakouluissa ainoastaan 7,5 %:a vastaajista oli tätä mieltä. Molemmilla sektoreilla 
suurin osa vastaajista valitsisi edelleen akateemisen uran, mutta yliopistoissa empijöitä 
oli kuitenkin ammattikorkeakouluja enemmän. Ammattikorkeakouluissa vahvasti sitä 
mieltä, ettei valitsisi enää akateemista uraa, oli ainoastaan 1,9 % vastaajista. Yliopistoissa 
vastaava luku oli moninkertainen: 6,8 %. 
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Taulukko 31. Vastaajien näkemyksiä nuorien uramahdollisuuksista ja akateemisen uran 
uudelleen valitsemisesta korkeakoulusektoreittain.

Tällä hetkellä nuorilla on tarjolla huonosti 
mahdollisuuksia akateemisen uran 
aloittamiseksi omalla akateemisella 
alallani

Jos voisin valita uudelleen en 
valitsisi akateemista uraa

Yliopisto AMK Yhteensä Yliopisto AMK Yhteensä

Vahvasti samaa mieltä     1 25,4 % 7,5 % 21,4 % 1 6,8 % 1,9 % 5,7 %
              2 22,7 % 18,9 % 21,8 % 2 10,5 % 6,0 % 9,5 %

               3 24,8 % 35,2 % 27,2 % 3 20,8 % 15,4 % 19,5 %
              4 21,6 % 27,7 % 23,0 % 4 25,8 % 30,1 % 26,8 %

Vahvasti eri mieltä            5 5,5 % 10,7 % 6,7 % 5 36,1 % 46,7 % 38,5 %

100,0 %
100,0 

%
100,0 % 100,0 %

100,0 
%

100,0 %

N 1077 318 1395 N 1085 319 1403
p < ,001 p < ,001

Yliopistoissa erityisen synkiltä nuorien uramahdollisuudet näyttivät humanistisilla 
tieteenaloilla. 65,3 % vastaajia oli samaa mieltä väittämän kanssa. Huonot näkymät 
olivat myös maatalous- ja metsätieteissä (N vain 29, joista suuri osa tutkijoita) ja yh-
teiskuntatieteissä. Ainoastaan teknisissä tieteissä useampi katsoi nuorilla olevan hyvät 
kuin huonot uramahdollisuudet. (Työn palkitsevuudesta tarkemmin Pekkola 2010.)

Myös ikäryhmittäin oli havaittavissa eroja uranäkymien suhteen. Alle 35-vuotiaat 
näkivät useimmiten uramahdollisuuksia omalla akateemisella alallaan, joskin heistäkin 
ainoastaan kolmannes näki tulevaisuuden valoisana. Kaikista kielteisimmin uranäkymiin 
suhtautuivat 40–44- ja  45–49-vuotiaat. Näissä ikäryhmissä selvästi yli puolet vastaa-
jista oli sitä mieltä, ettei nuorille ole hyviä uramahdollisuuksia.   Nuorilla itsellään ei 
siis ollut ruusuista kuvaa akateemisen uran tarjoamista mahdollisuuksista ja jo hieman 
pitempään työskennelleistä heitäkin harvempi arvioi akateemisen uran tarjoavan hy-
vin mahdollisuuksia nuorille. Ammattinimikkeittäin ei tilastollisesti merkitseviä eroja 
ollut, mutta joukosta erottui yksi ryhmä. Yliassistenteista peräti kaksi kolmannesta oli 
sitä mieltä, että nuorille on tarjolla huonosti uramahdollisuuksia. Työsuhteen laatu tai 
mielenkiinnonkohde ei jakanut vastaajia kahteen ryhmään.  Sukupuolittain eroa oli 
ainoastaan siten, että naiset olivat miehiä muutaman prosentti-yksikön harvemmin sitä 
mieltä (p< ,05), että uramahdollisuuksia olisi nuorille hyvin yliopistossa. 

Akateemisen uran uudelleen valitsemisessa ei ollut tieteenaloittain eroja. Sen sijaan 
ikäryhmittäin oli havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja vastauksissa. Yli 55-vuotiaat 
valitsisivat kaikista useimmiten akateemisen uran toistamiseen, heistä ainoastaan 11,3 
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% ei valitsisi uudelleen akateemista uraa. Alle 44-vuotiasta joka viides valitsisi jonkin 
muun uravaihtoehdon, jos se olisi vielä mahdollista.

Ammattiryhmien välillä oli selkeitä eroja siinä kuinka aikanaan tehtyä urapäätöstä 
peilattiin tähän hetkeen. Professoreista ainoastaan 8,4 % valitsisi jonkin muun urapolun 
jos mahdollista. Tutkijoista ja assistenteista yli neljännes ei valitsisi akateemista uraa 
uudelleen.  Ammattiryhmittäin ja ikäryhmittäin tarkasteltuna uravalinnasta voisi todeta 
sananlaskun tapaan ”lopussa kiitos seisoo”, mutta koska kyseessä on poikkileikkaus tut-
kimus, tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, sillä enää kaikille akateemisessa maailmassa 
työskenteleville urakehitys ei ole itsestään selvyys, kaikille ei edes mahdollisuus.  

Naiset valitsisivat huomattavasti miehiä harvemmin uudelleen akateemisen uran. 
Miehistä 67,6 % valitsisi uudelleen akateemisen uran ja naisista ainoastaan 56,5 %. 
Ilmiö on havaittavissa erityisesti tutkijoiden ammattiryhmässä. Myös vakinaisten ja 
määräaikaisten työntekijöiden välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja suhtautumisessa 
väittämään. Vakinaisesti palkatuista 15 %-yksikköä useampi valitsisi akateemisen uran 
uudestaan kuin määräaikaisista. (Liite 5)

Urasuunnitelmat

Vaikka työntekijät vaikuttivat varsin tyytyväisiltä kokonaisuudessaan työhönsä ja heista 
vain harva valitsisi jonkin muun uravaihtoehdon, jos se olisi mahdollista, on ruoho 
aidan toisella puolella aina vihreämpää. Yliopistosektorilla huomattavasti useampi kuin 
ammattikorkeakouluissa on harkinnut merkittäviä muutoksia työssään. Yliopistovas-
taajista peräti 45 % oli harkinnut siirtymistä töihin korkeakoulu- ja tutkimussektorin 
ulkopuolelle. Ammattikorkeakoulujen vastaajista korkeakoulumaailman jättämistä oli 
harkinnut joka kolmas. Molemmilla sektoreilla alle kolmannes korkeakoulusektorilta 
poissiirtymistä harkinneista oli tehnyt käytännön toimenpiteitä muutoksen toteutta-
miseksi. (Taulukko 32.)
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Taulukko 32. Uran vaihdon harkinta ja käytännön toimenpiteisiin ryhtyminen viimeisen vuoden 
aikana korkeakoulusektoreittain

Siirtyminen esimiestehtäviin korkeakoulussa 
On harkinnut (Jos oli harkinnut) on tehnyt käytännön tomia

Yliopisto AMK yhteensä p-arvo Yliopisto AMK yhteensä p-arvo
Kyllä1 % 9,00 8,20 8,8 > ,05 58,5 52 57,1 <,05
N 94 25 119 55 13 68

Siirtyminen akateemiseen tehtävään toisessa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa suomessa
Kyllä % 21,8 18 21 < ,001 45,8 30,1 42,9 < ,05
N 227 55 282 104 17 121

Siirtyminen akateemiseen tehtävään toisessa maassa
Kyllä % 24,1 7,8 20,4 <,001 36,8 25 35,8 >,05
N 250 24 274 92 6 98

Siirtyminen työhön korkeakoulu- tai tutkimussektorin ulkopuolelle
Kyllä % 44,9 30,4 41,6 <,001 32,1 28 31,4 >,05
N 467 93 560 150 26 176

En ole harkinnut merkittäviä muutoksia työhöni
Kyllä % 37,4 56,5 41,8 <,001

N 389 173 562

Yliopistoissa tutkijoista ja assistenteista yli 60 % oli harkinnut siirtyvänsä työhön kor-
keakoulu- ja tutkimussektorin ulkopuolelle. Yliassistenteistakin vastaavaa oli harkinnut 
puolet, professoreista 22 %:a ja lehtoreista 30 %:a. Ammattiryhmien väliset erot ovat 
tilastollisesti merkitseviä. Osuudet ovat suuria ja kertovat erityisesti nuorten akateemisten 
uraan tutkijoina ja assistentteina aloittelevien huonoista ura- ja työnäkymistä. 

Myös sukupuolella näyttää olevan yhteys akateemisen uran vaihtamisen harkin-
taan. Yliopistoissa naisista puolet oli harkinnut siirtymistä työtehtäviin korkeakoulu- ja 
tutkimussektorin ulkopuolelle ja miehistä kaksi viidennestä. Tieteenaloista erityisesti 
teknisten tieteiden ja maatalous- ja metsätieteiden parissa työskentelevät olivat har-
kinneet siirtymistä pois akateemisesta työmaailmasta. Näillä työelämää lähellä olevilla 
aloilla työskentelevistä yli kolme viidennestä oli harkinnut alanvaihtoa. Vähiten muut 
tehtävät houkuttelivat aloilla, joilla työelämäkytkennät ovat vähäisempiä. Humanisteista 
ja taiteilijoista 1/3 oli harkinnut alanvaihtoa. Iällä on myös vaikutusta vaihtohaluihin. 
Alle 40-vuotiaista kolme viidennestä oli harkinnut siirtymistä pois korkeakoulu- ja 
tutkimussektorilta. Alle kolmannes harkinneita oli vasta yli 50-vuotiaissa. Sukupuolien, 
tieteenalojen ja ikäryhmien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä.

Työtyytyväisyydellä oli yliopistojen vastaajien joukossa merkittävä vaikutus aikeisiin 
siirtyä pois korkeakoulusektorilta. Erittäin tyytyväisistä 22 % oli harkinnut siirtymistä 

1.  Yhteenkin kysymyspatterin väitteeseen vastanneen puuttuva tieto on tulkittu ei vastaukseksi.
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pois korkeakoulu- ja tutkimussektorilta kun erittäin tyytymättömistä ja tyytymättömis-
tä peräti kolme neljännestä oli harkinnut tätä. Työolosuhteiden kehittymiselläkin oli 
yhteys kysymykseen, mutta erot eivät olleet yhtä suuria kuin työtyytyväisyyden osalta. 
Myös henkilökohtaisien paineiden lisääntyessä lisääntyivät halut uranvaihtoon. Kaikki  
erot olivat tilastollisesti merkitsevällä tasolla.  

Ammattikorkeakouluissa iällä näyttää olevan myös vaikutusta uranvaihdon har-
kitsemiseen. Ammattikorkeakoulu vastaajista useimmiten uranvaihtoa harkitsi 34–40 
-vuotiaat. Heistä 64 % oli harkinnut uranvaihtoa. Heitä nuoremmista 44 % oli har-
kinnut uran vaihtoa ja vanhemmista neljännes. Työtyytyväisyydellä oli myös yhteys 
uranvaihdon harkintaan. Tyytymättömistä 70 % oli harkinnut uran vaihtoa (erittäin 
tyytymättömistä, N = 7, kaikki.), tyytyväisistä ainoastaan 18,1 % oli harkinnut siirty-
vänsä korkeakoulu ja tutkimussektorin ulkopuolelle. Työoloilla oli myös vaikutus työn 
harkitsemiseen korkeakoulu- ja tutkimussektorin ulkopuolella. 40 % niistä vastaajista, 
joidenka mielestä työolot olivat huonontuneet, olivat harkinneet alanvaihtoa. Heistä, 
joidenka mielestä työolosuhteet olivat parantuneet ainoastaan 23 % oli harkinnut alan 
vaihtoa. Myös työn henkisellä kuormittavuudella oli vaikutusta ammattikorkeakoulujen 
henkilöstön halukkuuteen vaihtaa alaa. 41 % niistä, jotka olivat samaa mieltä väitteen 
”työni aiheuttaa suuria henkilökohtaisia paineita” kanssa oli harkinnut uran vaihtoa. 
Väitteen kanssa erimieltä olevista ainoastaan 12 % oli harkinnut alan vaihtoa.             

Toiseen kotimaiseen korkeakouluun siirtymistä oli yliopistoissa harkinnut 22 % 
vastaajista ja ammattikorkeakouluissa 18 %:a. Yliopistosektorilla vastaajista suurempi 
osuus oli myös tehnyt käytännön toimenpiteitä korkeakoulun vaihtamiseksi.  Toiseen 
korkeakouluun siirtymistä harkitsivat useimmiten yliopistoissa 35–44-vuotiaat. Heistä 
kolmannes oli harkinnut korkeakoulun vaihtoa. Alle kolmekymmenvuotiaista 17 % oli 
harkinnut korkeakoulun vaihtoa ja 55–59-vuotiaistakin vielä 16 %. Tutkimuksesta ensi-
sijaisesti kiinnostuneet olivat huomattavasti useammin harkinneet korkeakoulun vaihtoa 
kuin opetuksesta kiinnostuneet. Tutkimuksesta kiinnostuneista korkeakoulunvaihtoa 
oli harkinnut 24 % ja opetuksesta ensisijaisesti kiinnostuneista 15,6 %. Opetuksesta 
kiinnostuneet ovat siis selkeämmin kiinnittyneet yliopistojen instituutioulottuvuuteen 
kuin tutkimuksesta ensisijaisesti kiinnostuneet. Myös työolojen huonontumisella näytti 
olevan yhteys korkeakoulun vaihdon harkintaan.

Ammattikorkeakouluissa korkeakoulun vaihtoa olivat harkinneet erityisesti yli-
opettajat. Heistä 30 % oli harkinnut vaihtoa kun muista työntekijöistä ainoastaan 
15,3 %:a. Yliopettajilla on suoritetun jatkotutkinnon takia todennäköisesti laajemmat 
mahdollisuudet työllistyä korkeakoulusektorille kuin ammattikorkeakoulujen muulla 
henkilökunnalla. Ylipistojen tapaan myös ammattikorkeakouluissa tutkimuksesta 
ensisijaisesti kiinnostuneet olivat harkinneet korkeakoulun vaihtoa huomattavasti use-
ammin kuin opetuksesta ensisijaisesti kiinnostuneet. Ero oli ammattikorkeakouluissa 
yliopistoja selkeämpi. Opetuksesta kiinnostuneista 13 % oli harkinnut korkeakoulun 
vaihtoa kun tutkimuksesta kiinnostuneista yli kolmannes. (Liite 5.)
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Erityisesti yliopistojen vastaajat olivat harkinneet myös siirtymistä akateemiseen 
tehtävään toisessa maassa. Yliopistojen vastaajista neljännes oli harkinnut tätä vaih-
toehtoa ammattikorkeakoulujen vastaajilla vain kahdeksan prosenttia. Ulkomaille 
siirtymiseksi käytännön toimenpiteitä oli tehnyt yliopistosektorilla harkinneista 37 % 
ja ammattikorkeakouluissa ainoastaan neljännes, tosin ero ei ole tilastollisesti merkit-
sevä. Ulkomaille siirtymisen harkinnan taustalla näyttää olevan ainakin ensisijainen 
kiinnostus tutkimukseen. Yliopistoissa ulkomaille siirtymistä harkitsi 28 % ensisijai-
sesti tutkimuksesta kiinnostuneista ja kymmenen prosenttia ensisijaisesti opetuksesta 
kiinnostuneista. Ammattikorkeakouluissa ensisijaisesti opetuksesta kiinnostuneista 
ulkomaille siirtymistä harkitsi neljä prosenttiavastaajista ja tutkimuksesta ensisijaisesti 
kiinnostuneista viidennes. Yliopistoissa myös iällä näytti olevan yhteys ulkomaille 
siirtymisen harkinnassa. Alle 40-vuotiasta 30 % oli harkinnut ulkomaille siirtymistä, 
alle 55-vuotiaista noin viidennes ja yli 55-vuotiaista joka kuudes.  

Korkeakoulusektoreiden välillä eroja ei ollut esimiestehtäviin siirtymisen har-
kinnan suhteen. Kaikista vastaajista yksi kymmenestä oli harkinnut esimiestehtäviin 
siirtymistä. Esimiestehtäviin siirtymisen harkinta oli myös vakaammalla pohjalla kuin 
muut uramuutokset sillä yliopistosektorilla 59 % ja ammattikorkeakouluissa 52 % 
harkinneista oli tehnyt myös käytännön toimenpiteitä esimiesasemaan siirtymiseksi. 
Ammattikorkeakoulujen vastauksista ei voida pidemmälle meneviä päätelmiä tehdä.  
Yliopistoissa esimiesasemaan siirtymistä olivat harkinneet erityisesti vanhemmat tutkijat 
(19%), professorit  (17 %) ja yliassistentit (14 %). Harkinta näytti olevan yhteydessä 
myös vastaajan sukupuoleen. Miehistä 13 % raportoi harkinneensa esimiesasemaan 
siirtymistä ja naisista ainoastaan viisi prosenttia.

Tieteenala ja ura

Korkeimman suoritetun tutkinnon tieteenala näyttää yliopistoissa ennustavan voimak-
kaasti tulevaa opetusalaa ja akateemisen yksikön tieteenalaa. Kaikilla tieteenaloilla yli 
kaksi kolmesta vastaajasta oli sijoittunut saman tieteenalan yksikköön ja opetti samaa 
tieteenalaa kuin missä oli saanut koulutuksensa. Jonkin verran variaatiota sekä aka-
teemisen yksikön että opetusalan suhteen oli kun verrataan sitä ylimmän tutkinnon 
tieteenalaan. Vastaajamäärät jäivät kuitenkin niin pieniksi, ettei siirtymiä voida kuvata 
yksityiskohtaisesti (taulukko 33). 
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Taulukko 33. Yliopistojen vastaajien työskentely ja opetus samalla tieteenalalla kuin korkein 
suoritettu tutkinto

 Tieteenala
Työskentelee saman tieteen-
alan yksikössä kuin korkein
suoritettu  tutkinto

Opettaa samalla tieteenalalla
kuin korkein suoritettu 
tutkinto

 % N % N
Opettajankoulutus- ja kasvatustiede 89,2 33 88,9 32
Humanistiset tieteet ja taideala 81,1 116 83,8 114
Yhteiskunta ja käyttäytymistieteet 81,3 91 78,7 85
Kauppa-, hallinto- ja taloustieteet 85,2 46 83,7 41
Oikeustieteet 79,2 19 90,9 20
Biologia 79,6 78 75,6 59
Fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittelytiede 84,3 102 80,2 85
Tekniset tieteet, arkitehtuuri 88,8 103 80 84
Maatalous ja metsätieteet 80 20 81 17
Lääketiede, terveystieteet, sosiaalitieteet 95 95 89,4 84
Yhteensä, N 703  621

Mielenkiintoista oli havaita, että ainoastaan oikeustieteet, humanistiset tieteet ja taideala 
sekä opettajankoulutus ja kasvatustieteet olivat aloja, joilta ei käytännössä ollenkaan 
siirrytty yksikköihin joiden tieteenala oli jokin muu kuin tutkimuksessa käytetyt vakiin-
tuneet tieteenalat. Matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä sekä teknisissä 
tieteissä ja arkkitehtuurissa yli kymmenen prosentti oli sijoittunut yksikköön, jonka 
tieteenala oli jokin muu kuin tutkimuksessa annettu. Tämä kuvannee monitieteisten 
koulutusalojen syntyä erityisesti teknotieteiden alalla. Tosin tuloksiin saattaa vaikutta 
kemian puuttuminen vastausvaihtoehtojen joukosta. 

Tohtorinkoulutus

Tohtorikoulutuksen kehittämiseen on panostettu voimakkaasti vuoden 1995 uudistuk-
sen jälkeen, jolloin ensimmäiset opetusministeriön rahoittamat tohtorikoulut perustet-
tiin. Viimeisin opetusministeriön tohtorinkoulutukseen liittyvä kehittämisraportti on 
vuodelta 2006 (OPM 2006c), sen jälkeen on ilmestynyt laaja selvitys neliportaisesta 
tutkija urasta (OPM 2008 c). Korkeakoulujen arviointineuvosto toteutti tohtorikoulu-
tuksen arvioinnin vuonna 2006 (KKA 2006). Tämän lisäksi tohtoreiden työllistymistä 
on pohdittu mm. Suomen Akatemian selvityksissä (SA 2003), jonka lisäksi lähes kaikki 
korkeakoulut seuraavat omien tohtoreidensa työllistymistä ja sijoittumista. Jatko-opis-
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kelijoiden omia arvioita tohtorin koulutuksesta on kerätty opetusministeriön toimeksi 
annosta (OPM 2006d). Tohtorin koulutuksen teemoilta on viimeaikoina käyty myös 
aktiivista akateemista keskustelua, jonka tuloksena ilmestyi muun muassa vuonna 2008 
Nummenmaan, Pyhällön ja Soinin toimittama Hyvä tohtori -kirja (Nummenmaa et. 
al. 2008). 

Yliopistoissa työskentelevien vastaajien  uran alkupään kuvailua leimaakin varsin 
usein tohtorinopintojen eteneminen. Tässä mielessä nuoret akateemiset, ovat vielä opis-
kelijoita tai koulutettavia eivät profession täsyvaltaisia jäseniä. Ammattikorkeakouluissa 
ura on luonteeltaan erilainen ja opettajat ovat työelämässä olleita eikä aineistossamme 
ole esimerkiksi yhtään alle kolmekymmentä vuotiasta.  Seuraavassa tarkastellaan kaikkia 
aineiston tohtorintutkinnon suorittaneita, mutta kun se on mielekästä, erotellaan am-
mattikorkeakoulujen tohtorit yliopistotohtoreista. Tarkastelemalla ammattikorkeakoulu-
jen tohtoreita ja yliopistojen tohtoreita omina ryhminään voidaan jo uran alkuvaiheilta 
löytää eroavaisuuksia (taulukko 34.). Kuitenkin työnantajasektoria mielenkiintoisempi 
vakioitava on tohtorin tutkinnon suoritusvuosi. 

Tohtorikoulutus näyttäytyy edelleenkin itsenäisenä työnä. Ainoastaan joka kol-
mas tohtorin tutkinnon suorittanut vastaaja oli saanut väitöskirjaansa tekemiseen 
intensiivistä ohjausta. Väitöskirjan ohjauksen intensiivisyydessä ei ollut tilastollisesti 
merkitseviä eroja ennen vuotta 1995 suoritettujen tohtorintutkintojen, murroskauden 
tohtorintutkintojen (1995–2002) ja viimeaikaisten tohtorin tutkintojen (2003–2008) 
välillä2. Opetustaitoja koskevaa koulutusta tohtoreista sai vain yksi kymmenestä. Kaksi 
kolmasosaa valitsi tutkimuksensa aiheen itse ja yhdeksältä kymmenestä vastaajasta 
edellytettiin väitöskirjan kirjoittamista tohtorin tutkinnon saamiseksi. Ammattikor-
keakouluissa työskentelevien ja yliopistoissa työskentelevien vastaajien välillä oli joitain 
eroja tohtorintutkinnon suorittamisessa. Yliopistoissa työskentelevät tohtorit olivat 
jo opiskeluaikanaan tiiviimmässä yhteydessä yliopistoinstituutioon, sillä he solmivat 
useammin työsuhteen opetuksen ja tutkimuksen tehtäviin tohtorikoulutuksen aikana, 
olivat useammin laitos-, osasto- tai tiedekunta neuvoston jäseninä ja osallistuivat use-
ammin laitoksen tutkimusprojekteihin yhdessä sen henkilöstön ja tutkijoiden kanssa. 
Yliopistojen tohtorintutkinnon suorittaneesta opetus- ja tutkimushenkilökunnasta 
48% solmi työsuhteensa jo tohtori koulutuksen aikana. Ammattikorkeakoulujen 
tohtoreista 29 % oli jo ennen valmistumista nykyisessä tehtävässään yliopistoissa 
ainoastaan kymmenys. 

2. 1995 aloitettiin ensimmäiset opetusministeriön rahoittamat tutkijakoulut. Murroskautena voidaan 
pitää kahta ensimmäistä tutkijakoulukierrosta, jolloin järjestelmä vakiintui.  Aineiston vastaajat 
jakautuvat kyseisellä vuosiluokittelulla lähes tasaisesti kolmeen osaan.
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Taulukko 34. Tohtorinkoulutuksen piirteitä vastaajan nykyisen työnantajasektorin mukaan

Miten kuvailisit opetusta jota sait 
tohtorintutkintoon johtavien 
opintojen aikana?

 Yliopisto  AMK  Yht.   

 N % N % N % p-arvo
Tutkinnon suorittamiseksi edellytettiin Kyllä 397 64 43 70,5 440 64,4

määrättyjen kurssien suorittamista. Ei3 225 36 18 29,5 243 35,6
 Yhteensä 622 100 61 100 638 100 > ,05

Tutkinnon suorittamiseksi edellytettiin Kyllä 581 93 52 85,2 633 92,7
Väitöskirjan kirjoittamista Ei 41 16,6 9 14,8 50 7,3
 Yhteensä 622 100 61 100 683 100 < ,05

Sain intensiivistä väitöskirjatyön ohjausta Kyllä 222 36 20 32,8 242 35,4
laitokselta tai tiedekunnasta Ei 400 64 41 67,2 441 64,6
 Yhteensä 622 100 61 100 683 100 > ,05

Valitsin itse tutkimusaiheeni Kyllä 419 67 47 77 466 68,2
Ei 203 33 14 23 217 31,8

 Yhteensä 622 100 61 100 683 100 > ,05

Sain apurahan tai stipendin Kyllä 356 57 37 60,7 393 57,5
Ei 266 43 24 39,3 290 39,3

 Yhteensä 622 100 61 100 100 683 > ,05

Solmin työsopimuksen opettamisen tai Kyllä 301 48 22 36,1 323 47,3
tutkimuksen tehtäviin tohtorikoulutuksen
aikana Ei 321 52 39 63,9 360 57,2

 Yhteensä 622 100 61 100 683 100 < ,05

Sain tohtorikoulutuksen aikana 
opetustaitoja ja optusmenetelmiä

Kyllä 78 13 5 8,2 83 12,2

käsittelevää koulutusta Ei 544 88 56 91,8 600 87,8
 Yhteensä 622 100 61 100 683 100 > ,05
Osallistuin laitoksen / yksikön 
tutkimusprojekteihin yhdessä Kyllä 353 57 17 27,9 370 54,2
henkilöstön tai kokeneempien Ei 269 43 44 72,1 313 45,8
tutkijoiden kanssa.

Yhteensä 622 100 61 100 683 100 < ,05

Olin laitosneuvoston, osastoneuvoston, Kyllä 122 20 4 6,6 126 18,4
tiedekuntaneuvoston tai vastaavan jäsen. Ei 500 80 57 93,4 557 81,6
 Yhteensä 622 100 61 100 683 100 < ,05

Tohtorinkoulutuksessa muutoksia oli tapahtunut vuoden 1995 uudistuksen jälkeen 
ainoastaan siinä, että tutkinnon suorittamiseksi edellytettiin aikaista useammin tietty-
jen kurssien suorittamista. Ennen vuotta 1995 tohtoriksi valmistuneista 56 % ilmoitti 

 3. Yhteenkin kysymyspatterin väitteeseen vastanneen puuttuva tieto on tulkittu ei vastaukseksi.
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koulutuksensa edellyttäneen määrättyjen kurssien suorittamista vuosina 2003–2008 
valmistuneista 75 %  raportoi, että kursien suorittamisia vaadittiin. Uudistus on johta-
nut myös siihen että entistä useampi solmi työsopimuksen opettamisen ja tutkimuksen 
tehtäviin tohtorikoulutuksen aikana. Apurahan saajien määrään ei ajan saatossa ollut 
tullut tilastollisesti merkitseviä muutoksia, joten todennäköisesti entistä useampi saa 
tohtorin tutkinnon suorittamisen aikana rahoitusta sekä apurahoina että työsuhteen 
kautta.         

Erityisen mielenkiintoinen tulos on se, ettei tohtorinkoulutuksen intensiivisyydessä 
ole tämän aineiston perusteella tapahtunut muutoksia. Viimevuosinakin valmistuneista 
ainoastaan kolmannes raportoi saaneensa väitöskirjan tekoon intensiivistä ohjausta. 
Tämä on yllättävää sillä tohtorikouluissa kouluttettavien nosuus tohtorin tutkinnon 
suorittavista on kasvanut. 

Vuonna 2000 tohtorikouluista valmistuvien keski-ikä oli 32,4 vuotta miehillä 
31,7 ja naisilla 33,5. Vuonna 2001 kaikkien valmistuneiden tohtoreiden keski-ikä oli 
teknisten alojen 35–36 vuodesta yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen 40-
vuoteen keskiarvon ollessa 36,3 vuotta. (KKA 2006,34, 37) Luvut sisältävät siis myös 
tutkijakoulujen päätoimiset tutkijat, jotka valmistuvat nuorempina kuin muita väyliä 
opiskelleet. Näiden tietojen perusteella voidaan valmistuneiden vastauksia tarkastella 
kahdessa ryhmässä alle ja yli 35-vuotiaat. Vakioimalla viimevuosina valmistuneiden 
iän voimme saada suuntaa antavan kuvan siitä, onko tohtorinkoulutusjärjestelmällä 
ollut vaikutusta väitöstyön ohjaamisen intensiivisyyteen. Tarkastelussa saadaan mie-
lenkiintoisia tuloksia. 

Vuosina 2003–2008 valmistuneiden välillä on eroja näissä kahdessa ikäryhmässä, 
mutta ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja itse asiassa vanhemmat näyttäisivät saaneen 
useammin intensiivistä ohjausta. Sen sijaan sekä ennen vuotta 1995 valmistuneissa, 
että vuosina 1995–2002 valmistuneissa nuorempi ikäryhmä oli saanut useammin 
intensiivistä ohjausta. Ero oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ainoastaan vuosien 
1995–2002 välillä valmistuneiden kohdalla, heistä alle 35-vuotiaista 46 % sai inten-
siivistä ohjausta ja  35-vuotiaista ja vanhemmista 19 % (p < ,001). Edes työsuhteen 
solmiminen ei näytä nostavan intensiivistä ohjausta raportoineiden määrää. Työsuhteen 
solmimisella tohtorinkoulutuksen aikana oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus ainoastaan 
ennen vuotta 1995 valmistuneiden kohdalla. Heistä työsuhteen solmineista 49 % oli 
saanut intensiivistä ohjausta verrattuna 26 %:iin niistä, jotka eivät olleet työsopimusta 
solmineet (p < ,01). Tieteenaloista ainoastaan lääketieteessä on keskiarvoa selkeästi 
keskiarvoa useampi kuin muilla tieteenaloilla työskentelevä oli saanut intensiivistä 
ohjausta (p < ,01).   

Maisterintutkinnon suorittamisesta tohtorintutkinnon suorittamiseen kului yli-
opistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnalta keskimäärin yhdeksän vuotta keski-
hajonnan ollessa kuusi vuotta. ammattikorkeakouluissa aika ja keskihajonnat olivat 
pidempiä. Keskiverto ammattikorkeakouluvastaajan tohtorintutkinto valmistui 13 
vuoden kuluttua maisterin tutkinnosta ja keskihajonta oli seitsemän vuotta. Erot sek-
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toreiden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < ,01; t-testi). Yliopistoissa maisterin 
tutkinnon suorittamisen jälkeen neljässä vuodessa tohtorintutkinnon suoritti 16,1 
% vastaajista. Kolmanneksella maisterintutkinnosta tohtorintutkintoon vierähti yli 
kymmenen vuotta. Ammattikorkeakouluissa yli puolella opetus- ja tutkimushenkilö-
kunnan jäsenistä maisterin tutkinnosta tohtorintutkintoon kului yli 10 vuotta. Miehet 
suorittavat tohtorintutkintonsa hieman nopeammin kuin naiset.  Erityisen suuri ero 
on neljässä vuodessa tohtorintutkintonsa suorittaneiden kohdalla. Miehistä heitä on 
20 % ja  naisista ainoastaan 10 %. 

Yliopistoissa työskentelevät naiset suorittivat tohtorintutkintonsa keskimäärin kaksi 
vuotta vanhempina kuin mieskollegansa. Ammattikorkeakouluissa ero oli peräti kuusi 
vuotta. Yliopistoissa tohtorintutkinnon suorittamisikään suuri merkitys oli sillä oliko 
työn tekijä ensisijaisesti kiinnostunut opetuksesta vai tutkimuksesta. Yliopistosektorilla 
opetuksesta ensisijaisesti kiinnostuneet suorittavat tohtorin tutkintonsa kuusi vuotta 
tutkimuksesta kiinnostuneita vanhempana. Vastaavanlaista eroa ammattikorkeakou-
luissa ei ollut. 

Sukupuolella ei näytä olevan kummallakaan sektorilla vaikutusta siihen minkä 
ikäisenä vastaaja on saanut ensimmäisen nimityksen täyspäiväiseen tehtävään. Yliopis-
toissa ensimmäiseen kokopäiväiseen tehtävään nimitettävien keski-ikä on 31 vuotta ja 
keskihajonta seitsemän vuotta. Ammattikorkeakouluissa vastaava ikä oli 37 vuotta ja 
keskihajonta kahdeksan vuotta. Sektorierot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p 
< ,001, t-testi). Ensimmäisen nimityksen mediaani ikä oli yliopistoissa 29 ja ammat-
tikorkeakouluissa 37. 
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8. Hallinto ja johtaminen

Vastaajien näkökulmia korkeakoulun hallinnosta ja johtamisesta selvitettiin kysymyk-
sillä, jotka kohdistuvat vaikutusvaltaan korkeakoulussa, henkilöstöryhmien väliseen 
työnjakoon, toiminnan arviointiin sekä johtamis- ja hallintokulttuureihin. Vaiku-
tusvallan jakautumista ja kokemista on mielekästä tarkastella korkeakouluissa, sillä 
korkeakouluinstituutioissa hallinto on lähtökohtaisesti monitasoista ja toimijoiden 
valtasuhteet ulottuvat korkeakoulujen ulkopuolelle. Korkeakouluille onkin ominaista 
se, että henkilökohtainen ja kollegiaalinen kontrolli rikkoon byrokraattisen vallankäytön 
rakenteita (Clark 1983, 118). Varsinkin yksikkötasolla kuten tiedekunnissa, osastoilla 
tai laitoksissa on rakenteeseen sidotun päätöksenteon lisäksi ominaista kollegiaalinen 
päätöksenteko sekä akateemisen aseman tai auktoriteetin korostaminen erilaisin vakiin-
tuneiden käytäntöjen avulla. Tässä luvussa tarkastellaan erityisesti korkeakoulusektorei-
den välisiä eroja näiden ulottuvuuksien suhteen. Tekstin liitteessä on lisäksi vastausten 
jakaumat hallinnon ja johtamisen kysymyksiin ammattinimikkeittäin. 

Vaikutusvalta

Kyselylomakkeessa tarkasteltiin vastaajien näkemyksiä eri tahojen vaikutusvallasta 
useissa päätöksentekotilanteissa. Päätöksentekijätahoiksi oli kyselyssä nimetty korkea-
koulujen ulkopuoliset toimijat, joita kutsuttiin ministeriöksi tai sidosryhmiksi, sekä 
korkeakoulujen sisäisistä toimijoista korkeakoulujen johto, akateemisten yksikköjen 
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johto, tiedekunnan päättävät elimet, yksittäinen laitos1 ja opiskelijat. Kysymyksessä 
selvitettiin ainoastaan ensisijaista vaikutusvaltaa, joten yksittäisten toimijoiden välistä 
valtatasapainoa ei ole mielekästä tarkastella. Paperilomakkeilla saatujen vastauksien 
ja kommenttien perusteella vastaajien oli vaikea vastata kysymykseen. Esimerkiksi 
epäselväksi jäi se, mikä on akateemisen yksikön johdon ja yksittäisen laitoksen ero. 
Ammattikorkeakoulujen vastaajille vastaaminen on myös saattanut olla vaikeaa, sillä 
ammattikorkeakouluissa ei kaikkia kysymyksen toimijoita ole. Korkeakoulusektorit 
erosivat selkeästi toisistaan päätöksenteossa ensisijaisesti vaikutusvaltaa käyttävien taho-
jen osalta. Kaikissa päätöksentekotilanteissa erot ensisijaisessa vaikutusvallan käyttäjien 
osalta olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä, joskin ammattikorkeakoulujen kohdalla 
vastausmäärät jäivät vähäisiksi. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää luotettavina vaikutus-
valtaisimpien toimijoiden osalta. 

Hallinnon avainhenkilöiden nimittämisessä yliopistoissa ovat korkeakoulujen 
johto (61,1%2) ja tiedekuntatason päätöksentekijät (23,8%) keskeisessä asemassa. Am-
mattikorkeakouluissa korkeakoulun johdon asema korostuu yliopistoja selkeämmin. 
Ammattkorkeakoulujen vastaajista lähes yhdeksänkymmentä prosenttia  katsoo, että 
korkeakoulun johdolla on ensisijainen vaikutusvalta avainhenkilöiden nimityksissä. 
Uuden henkilöstön valinnassa yliopistoissa ensisijainen vaikutusvalta on vastaajien 
käsityksen mukaan jakautunut yliopistoissa tiedekuntien päättäville elimille (35,5%) 
sekä yksittäisille laitoksille (43,7%). Ammattikorkeakouluissa uuden henkilöstön 
rekrytoinnissa korkeakoulujen johdon rooli on keskeinen (46,7%), mutta vaikutus-
valtaa on myös laitostasolla  (28,2%) ja akateemisten yksiköiden johdolla (19,2 %). 
Henkilöstön ylennyksiin ja virkanimityksiin kohdistuvaa vaikutusvaltaa yliopistoissa 
arvioidaan olevan erityisesti tiedekuntien toimielimillä (48,1%), yksittäisellä laitoksella 
(22,5%) sekä yliopistojen johdolla (17,5%). Ammattikorkeakouluissa keskeinen vai-
kutusvalta on ammattikorkeakoulun johdolla (73,2) sekä yksikköjen johdolla (10,9%) 
ja yksittäisellä laitoksella (10,6%). Vaikuttaa siis siltä, että ammattikorkeakouluissa 
rekrytointiin ja urakehitykseen liittyvät päätökset ovat keskitetymmin korkeakoulun 
johdon vaikutusvallan piirissä kuin yliopistoissa, joissa vaikutusvaltaa on hajautettu 
tiedekunta- ja yksikkötasolle. 

Kysyttäessä budjetin priorisoinnista päättämistä yliopistojen vastaajat arvioivat 
vaikutusvaltaisimmiksi toimijoiksi korkeakoulujen johdon (38,9%) sekä tiedekunnan 
päättävät elimet (25,8 %) sekä yksittäisen laitoksen tai vastaavan tason (20,2%). Am-
mattikorkeakouluissa keskeisin vaikutusvalta budjetin priorisoinnissa näyttää olevan 
korkeakoulujen johdolla (71,1 %). Yliopistojen vastauksia jakaa todennäköisesti laitosten 
ja tiedekuntien välille erilaiset tulosyksikkö rakenteet.

Henkilöstön opetusmääristä päättäminen yliopistoissa on lähinnä yksittäisten laitos-
ten (48,3 %) ja tiedekuntien (24,9 %) vaikutusvallan piirissä. Ammattikorkeakouluissa 

1. Englannin kielisellä lomakkeella vastausvaihtoehtona oli ”individual faculty”. Ruotsinkielisessä 
vastauslomakkeessa käännös ”En enskild institution” vastasi suomenkielistä vastinetta. 

2. Sulkeissa ilmoitetaan kuinka suuri osuus vastaajista piti toimijaa ensisijaisesti vaikutusvaltaisena. 
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opetustyön allokointi näyttäsi olevan  korkeakoulujen johdon (43,2%), yksittäisten lai-
tosten (26,7%)  ja yksikköjen johdon (18,9%) vaikutusvallan alaisuudessa. Erot yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen välillä voivat johtua siitä, että ammattikorkeakoulujen 
toiminnan painopiste on opetuksessa, ja sen osalta toiminnanohjaus liittää korkeakoulun 
johdon opetusmääriin ulottuviin kysymyksiin vahvemmin kuin yliopistoissa. 

Yliopistoissa opiskelijoiden sisäänotosta ja valinnoista päätetään ensisijaisesti tie-
dekunnissa (45,4 %), mutta monen vastaajan mielestä myös korkeakoulun johdolla 
(21,2 %) ja yksittäisillä laitoksilla (17,4) on ensisijainen vaikutusvalta. Vastauksissa 
heijastuu se, että tutkintohallinto on yliopistoissa tiedekunta- ja osastotasolla. Am-
mattikorkeakoulusektorilla tilanne on toisenlainen, sillä keskeinen vaikutusvalta si-
säänoton ja opiskelijavalinnan kysymyksiin jakaantuu vastauksissa korkeakoulujen 
johdon (32,4%) sekä ministeriön tai sidosryhmän (35,6%) välille. Sektorikohtaiset erot 
johtuvat rahoitusmallista, jossa ammattikorkeakoulujen osalta opiskelijapaikoilla on 
keskeisempi merkitys kuin yliopistoissa. Rahoitusmallien erot vaikuttavat korkeakoulu-
jen autonomiaan, mikä heijastuu myös opiskelijavalintojen ja sisäänoton kysymyksiin. 
Ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden rekrytointi on voimakkaammin riippuvainen 
ulkoisista tahoista. 

Korkeakoulujen autonomian erot tulevat esille myös koulutusohjelmien hyväksy-
mistä koskevassa kysymyksessä. Uusien koulutusohjelmien hyväksymisen osalta yliopis-
tojen vastaajista tiedekuntien päättävät elimet (42,4% maininnoista) sekä yliopistojen 
johto (30,1%) omaavat keskeisesti vaikutusvaltaa. Vain 15 %  yliopistojen vastaajista 
katsoi, että ministeriöllä tai ulkoisella sidosryhmällä on keskeinen vaikutusvalta uusien 
koulutusohjelmien hyväksymisen kysymyksissä. Ammattikorkeakoulujen vastauksissa 
tilanne näyttäytyy aivan toisenlaisena. Yli puolet (51,4 %) vastaajista pitää ministe-
riötä tai korkeakoulun sidosryhmiä vaikutusvaltaisimpina uusien koulutusohjelmien 
hyväksymisessä. Suuri osa ammattikorkeakoulujen vastaajista (38,1%) piti kuitenkin 
korkeakoulun johtoa ulkoisia tahoja merkittävämpänä päätöksentekijänä. 

Opetuksen arvioinnissa opiskelijoilla on merkittävästi vaikutusvaltaa molemmilla 
sektoreilla (yliopistoissa 15,9 % ja ammattikorkeakouluissa 13,7% :a vastaajista piti 
opiskelijoita vaikutusvaltaisimpina tahona), mutta kummallakaan sektorilla opiskelijat 
eivät näyttäydy merkittävimpänä opetusta arvioivan ryhmänä. Yliopistojen vastaajista 
29,0 % katsoo, että opetuksen arvioinnin kysymyksissä vaikutusvaltaa on ensisijaisesti 
yksittäisellä laitoksella. Myös tiedekuntaa ja korkeakoulun johtoa pidetään yliopistoissa 
useammin ensisijaisena opetuksen arvioijana kuin opiskelijoita. Ammattikorkeakou-
luissa opiskelijoita useammin ensisijaista vaikutusvaltaa katsotaan olevan korkeakoulun 
johdolla (27,4 %), yksittäisellä laitoksella (26,7%) ja akateemisten yksiköiden johdolla 
(15,9 %). Molemmilla sektoreilla opiskelijat saavat enemmän mainintoja kuin ministeriö 
tai korkeakoulujen sidosryhmät. Tyhjien vastausten määrä on ammattikorkeakoulujen 
vastaajilla selvästi pienempi kuin yliopistojen vastaajilla, mikä voi johtua siitä, että 
ammattikorkeakouluissa opetuksen tehtäviin osallistutaan laajasti. Yliopistoissa taas 
on paljon tehtäviä joihin ei liity lainkaan opetusta.
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Sisäisten tutkimusprioriteettien asettamisessa vaikutusvaltaa koetaan olevan yli-
opistoissa erityisesti yksittäisillä laitoksilla (54,4 %), korkeakoulun johdolla (18,6 %) 
ja tiedekuntien päättävillä elimillä (15,2%). Ammattikorkeakouluissa tutkimuksen 
prioriteetteihin selkein vaikutusvalta näyttäisi olevan korkeakoulujen johdolla (56,7%) 
yksittäisellä laitoksella (18,5%) sekä yksikköjen johdolla (15,7%). Tutkimusta arvioinnin 
vaikutusvalta näyttäisi yliopistoissa jakaantuneen yliopistojen johdon (29,8%), yksittäi-
sen laitoksen (20,2%), tiedekuntien päättävien elinten (21,6%) sekä yksikköjen johdon 
(15,2%) välille. Sata vastaajaa (13,0 %) arvioi myös ministeriöllä tai sidosryhmällä 
olevan ensisijainen vaikutusvalta tutkimuksen arvioinnissa. Yliopiston ulkopuolisten 
tahojen asettamilla tutkimuksen laatuindikaattoreilla ja arvioineilla näyttää siis mer-
kittävän vastaajajoukon mielestä olevan yliopiston sisäsäisiä toimijoita merkittävämpi 
rooli tutkimuksen arvioinnissa. 

Ammattikorkeakouluissa tutkimuksen arvioinnin vaikutusvalta näyttää keskittyvän 
korkeakoulujen johdolle (46,8 %) sekä yksittäiselle laitokselle (19,7%) ja yksikköjen 
johdolle (19,3%). Ministeriö tai sidosryhmä näyttäytyi ensisijaisena päätöksen tekijänä 
ammattikorkeakouluissa 5,6 %:lle vastaajista. Tulokset kertovat siitä, että merkittävin 
tutkimuksen strategiaa muodostava ja tutkimusta arvioiva taho on ammattikorkea-
kouluissa korkeakoulun johto. Yliopistoissa akateemisilla yksiköillä on merkittävämpi 
rooli tutkimuksen strategisissa valinnoissa. Yliopistoissa ensisijaisen arvioivan tahon 
nimeämisessä on suurempaa variaatiota kuin ammattikorkeakouluissa, mikä kertonee 
tutkimuksen arvioinnin tärkeydestä eri toimijoille yliopistokentällä.

Kansainvälisten yhteyksien solmimisen osalta yliopistoissa vaikutusvaltaa on ennen 
kaikkea laitoksilla (68,1). Ammattikorkeakouluissa vaikutusvalta näyttäisi jakaantuneen 
laajemmalle. Keskeisiä toimijoita ammattikorkeakouluissa tältä osin ovat korkeakoulujen 
johto (35,7 %), yksittäinen laitos (35,3 %) sekä yksikköjen johto (19,7%). Kansain-
välistymisen kysymyksissä ammattikorkeakouluilla on paljon opetuksen yhteistyötä 
ulkomaisten korkeakoulujen kanssa, jolloin käytännön asioissa opetuksen organisoivan 
tason vaikutusvalta on vahvaa. Tähän vaikuttaa myös eurooppalaisen T&K-rahoituksen 
kasvu (Slipersaeter& Asknes 2008, 13). Tämän vuoksi vaikutusvalta on jakaantunut 
laajasti korkeakoulujen sisälle. Yliopistoissa tutkimus- ja opetushankkeiden toteutumi-
nen on ennen kaikkea yksittäisten laitosten ja akateemisen työn aluetta. 

Vaikka kysymyksen asettelussa oli validiteetti- (ensisijainen toimija) ja reliabiliteetti-
ongelmia (vastausvaihtoehtojen moniselitteisyys, käänökset), antaa kysymys patteriku-
van toisistaan selkeästi eroavista korkeakoulusektoreista. Yliopistoissa on selkeämmin 
löyhästi koordinoidun, mahdollistavan organisaation piirteitä (ks. Birnbaum 1988, 
38). Vaikutusvaltaa ja päätöksen tekoa on hajautettu merkittävissä määrin yksikköihin. 
Ammattikorkeakoulut ovat selkeämmin keskusjohtoisia yksikköjä. Tätä trendiä selittää 
korkeakoulujen erilainen syntyhistoria. Yliopistot ovat Suomessa rakentuneet oppialojen 
ympärille muodostuneiden ainelaitosten kautta, joissa professoreilla on perinteisesti ollut 
paljon valtaa (Hölttä 2000). Ammattikorkeakoulut ovat kehittyneet  osaksi opistoista, 
joiden toiminta perustui vahvaan opetushallituksen normiohjaukseen.. Nykyiset am-
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mattikorkeakoulut poikkeavat selkeästi opistojen ja toisaalta yliopistojen perinteestä, 
ja ammattikorkeakoulut näyttävät tämän tutkimuksen aineiston perusteella olevan  
yliopistoja selkeämmin korkeakoulujen johdon ohjattavissa ja kontrolloitavissa. 

Ammattikorkeakoulujen autonomian piiriin ei näytä vieläkään käytännön tasolla 
aina kuuluvan opiskelijoiden sisäänotto ja valinta sekä uusien koulutusohjelmien 
hyväksyminen. Yliopistojen autonomia vaikuttaa vahvalta eikä opetusministeriötä 
tai sidosryhmiä pidetä usein ensisijaisina päätöksentekijöinä. Huomion arvoista on 
kuitenkin se, että yliopistojen ja akateemisen profession vallan ydinalueella eli tut-
kimuksen arvioinnissa 13 % vastaajista kokee (opetus)ministeriöllä tai sidosryhmillä 
olevan ensisijainen vaikutusvalta. Vastauksien osuus on samaa luokkaa kuin uusien 
koulutusohjelmien hyväksymisessä (,jossa ministeriöllä on asetuksen anto-oikeus) ja 
opiskelijoiden sisäänotossa ja valinnoissa, joiden on yleisesti katsottu olevan ministeriön 
vastuualueella erityisesti työmarkkinavastaavuuden vuoksi. Tutkimuksen taloudellisen 
merkityksen kasvu näkyy sen arvioinnissa. 

Vaikutusvaltaa tarkasteltiin myös toisella ulottuvuudella: vastaajilta kysyttiin omaa 
vaikutusvaltaa akateemisten toimintatapojen muokkaamisessa. Laitostasolla ei sekto-
reiden välillä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, joskin hieman useampi ammatti-
korkeakoulujen vastaajista tunsi itsensä vaikutusvaltaiseksi.  Erittäin tai jokseenkin 
vaikutusvaltaiseksi vastaajista itsensä tunsi noin kaksi viidesosaa. Ei lainkaan tai vain 
vähän vaikutusvaltaiseksi arvioi itsensä noin puolet. Laitostasolla joka kymmenes yli-
opistojen vastaajista koki, ettei edes osallinen akateemisten toimintatapojen muokkaa-
miseen. Vaikutusvallan kokeminen vähenee siirryttäessä laitostasolta tiedekuntatasolle. 
Ammattikorkeakouluissa muutos ei ole aivan yhtä jyrkkä kuin yliopistoissa. 

Tiedekuntatasolla yliopistoissa vastaajista noin 14,3 % koki itsensä vaikutusvaltai-
seksi tai jokseenkin vaikutusvaltaiseksi ammattikorkeakouluissa hieman vajaa viidennes. 
Vain vähän tai ei lainkaan vaikutusvaltaiseksi arvioi itsensä molemmilla sektoreilla 
yli puolet vastaajista. Sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa kolmannes oli 
sitä mieltä, ettei ole osallinen tiedekuntatason päätöksentekoon. Korkeakoulutasolla 
sektoreiden väliset erot vaikutusvaltaisuudessa olivat erittäin merkitseviä (p<,001). 
Korkeakoulun tasolla itsensä vaikutusvaltaiseksi arvioi yliopistojen vastaajista itsensä 
ainoastaan noin seitsemän prosenttia. Ammattikorkeakoulujen vastaajista kaksinker-
tainen osuus yliopistojen vastajiin verrattuna piti itseään korkeakoulun tasolla erittäin 
tai jokseenkin vaikutusvaltaisena. Vain vähän vaikutusvaltaisia yliopistoissa oli  18,3 % 
ja ammattikorkeakouluissa 26,4 %:a. Ei lainkaan vaikutusvaltaisia tai ei-osallisia oli 
yliopistojen vastaajista yli 70 %:a. Ammattikorkeakouluissa vastaava osuus oli alle 60 %. 
Ammattikorkeakoulujen vastaajat kokevat olevansa yliopisto vastaajia vaikutusvaltai-
sempia tiedekunta- ja erityisesti korkeakoulutasolla. Ammattikorkeakoulut näyttäytyvät 
siis myös henkilökohtaisen vaikutusvaltaisuuden osalta tiiviimpinä yksiköinä, joissa 
yksilöillä on useammin yhteys myös instituutiotason toimintaan.    
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Arviointi

Vastaajilta tiedusteltiin, kuka arvioi säännöllisesti heidän opetusta, tutkimusta ja yh-
teiskunnallista palvelutehtävää. Kysymyksellä voidaan tarkentaa kuvaa siitä, miten 
kollegiaalinen ja manageriaalinen vastuu näyttäytyy korkeakoulujen ydintehtävissä. 
Kysymyksessä korostuu arvioinnin säännöllisyys, joten kysymykset kohdistuvat teh-
tävien toteuttamisen käytäntöihin, ei tieteenaloihin tai korkeakouluihin kohdistuviin 
arviointeihin. Vastaajia pyydettiin nimeämään kaikki sopivat kysymyksissä esillä olleet 
vaihtoehdot. (Taulukko 35.)

Taulukko 35. Kuka arvioi säännöllisesti opetustasi, tutkimustasi ja palvelutehtävääsi?  Niiden 
vastaajien osuus, jotka mainitsivat esillä olleen tahon. 

Opetusta yleisimmin arvioivat opiskelijat molemmilla sektoreilla, mutta opiskelija-arvi-
ointi on ammattikorkeakouluissa yleisempää kuin yliopistoissa. Myös yksikön johtajien 
merkitys on keskeinen molemmilla korkeakoulusektoreilla. Opetuksen arvioinnin osalta 
vastausten profi ilit ovat samantyyppiset molemmilla korkeakoulusektoreilla, mutta 
ammattikorkeakouluissa opiskelija arviointi, yksikön johtajan arvioinnit sekä ulkoiset 
arvioinnit ovat yleisempiä. Yliopistoissa opetus kuuluneekin selvemmin akateemisen 
vapauden piiriin kuin ammattikorkeakouluissa. Tosin säännöllisen opiskelija-arvioinnin 
yleisyys voidaan tulkita siten, että opiskelija mielletään entistä useammin asiakkaaksi 
myös yliopistoissa.  Mielenkiintoista on, ettei kollegiaalinen laadun varmistus ole yhtään 
sen yleisempää yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakaan. Vaikka ammattikor-
keakoulut profi loituvat manageriaalisemmin johdetuiksi korkeakouluiksi, ei se näytä 
vähentävän vertaisarviointia opetuksessa. 

Opetus (kyllä %) Tutkimus (kyllä %) Palvelu  (kyllä %)

yliopistot AMK yliopistot AMK yliopistot AMK

kollegat laitoksessa tai osastossa 34 34,5 - 53,2 22,2 *** 25,3 33,9 *

yksikön johtaja 52,1 62,4 ** 68,5 49,4 *** 57,7 57,6 -

muiden laitosten kollegat 5,2 5,6 - 23,9 20,4 - 6,2 13,3 **

oman korkeakoulun ylimmät hallintovirkamiehet 11,1 12,2 - 15,7 25,9 ** 20,1 28,5 *

kursseilleni osallistuvat opiskelijat 81,7 90,6 *** 2,5 7,4 ** 6,8 18,8 ***

ulkoiset arvioitsijat 10,3 18,5 *** 56,4 36,4 *** 12,2 24,8 ***

ei kukaan korkeakoulussani tai sen ulkopuolella 3,7 2,2 - 5,2 16,7 *** 25 10,9 ***

N=940 N=319 N=960 N=162 N=548 N=165

- > ,05 * < ,05

** < ,01 *** < ,001
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Tutkimuksen arvioinnin osalta sektoreiden erot ovat opetuksen arviointia selkeäm-
mät, tosin on huomioitava, että ammattikorkeakouluvastaajista ainoastaan alle puolet 
vastasi kysymykseen. Yliopistosektorilla tutkimuksen säännöllisessä arvioinnissa kolle-
giaalinen ja yksikkönäkökulma on keskeinen. Yksittäisenä toimijana yksikön johtajan 
rooli korostuu. Kuitenkin kansallisten tutkimuksen arvioinnin käytäntöjen ja siihen 
liittyvän ulkopuolisen rahoittauksen vuoksi ulkoisten arvioitsijoiden merkitys on myös 
oleellinen. Yliopistojen tutkimuksen arviointi näyttäytyykin toisaalta oman laitoksen 
tieteenalaan sidottuna ja toisaalta ulkoisten arvioitsijoiden toimintana. Ammattikor-
keakoulujen vastauksissa tutkimuksen arvioinnin vastuu on laajemmin jakautunut. 
Huomattavaa on, että yli puolella yliopistojen vastaajista tutkimuksen arviointiin 
osallistui säännöllisesti myös yliopiston ulkopuolinen taho. 

Palvelutehtävän osalta annettujen vastausten määrä on selkeästi pienempi erityi-
sesti yliopistoissa kuin opetuksen ja tutkimuksen osalta. Tämä rajoittaa johtopäätös-
ten tekemistä ns. kolmannen tehtävän osalta. Vastausmäärät kertovat jo nekin jotain 
korkeakoulusektoreiden tehtävistä. Ammattikorkeakouluissa ilmeisesti tutkimus- ja 
palvelutehtävien sisältö ei ole kaikille tuttu, sillä suurin osa on siirtynyt kysymyksen 
ohi eikä ole valinnut vastausvaihtoehtona annettua ”ei kukaan korkeakoulussani tai sen 
ulkopuolella”. Sen sijaan yliopistoissa ainoastaan palvelutehtävän arviointia on ollut 
erityisen hankala määritellä, jonkin tahon toiminnaksi. Yliopistoissa palvelutehtävän 
arviointi näyttäisi liittyvän ennen kaikkea yksikkötason käytäntöihin. Kolmannen 
tehtävän toteutumista arvioidaankin akateemisissa tehtävissä yliopistoissa mm. palk-
kausjärjestelmän henkilökohtaisen suoriutumisen osuudessa. Ammattikorkeakouluissa 
korkeakoulun hallinnon virkamiesten, muiden yksiköiden kollegojen ja opiskelijoiden 
osuus on yliopistosektorin vastaajien osuutta suurempi.  

Johtamis- ja hallintokulttuuri

Kuvaa hallinnon ja johtamisen luonteesta pyrittiin rakentamaan likert-asteikollisten 
väittämien avulla. Sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa yli puolet vastaajista 
on samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan korkeakoulutasolla painotetaan vahvasti 
perustehtävän merkitystä. Ammattikorkeakouluissa mielipide oli yliopistoja voimak-
kaampi. On mahdollista, että korkeakoulut yliarvioivat perustehtäviensä merkitystä 
yhteiskunnalle. Kansainväliset esimerkit kertovat myös siitä, että muiden tehtävien 
merkitys voi olla korkeakoujen maineen rakentamisen kannalta yhtä oleellista kuin 
perustehtävien toteutuminen (Shattock 2003, 127).

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 
mielipiteissä vahvasta tulosohjauksesta. Molemmilla sektoreilla yli 2/3 osaa vastaajista 
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oli sitä mieltä, että heidän korkeakoulussaan on voimakas tulosohjauksen suunta-
us. Molemmilla sektoreilla hallintoprosesseja pidettiin hankalina eikä akateemisen 
henkilöstön ja johdon välisessä tiedon kulussa ollut eroja. Vaikka hallintoprosesseja, 
tiedonkulkua ja tulosohjausta koskevissa väittämissä ei ollut sektoreiden välillä eroja 
ammattikorkeakouluissa 16 %-yksikköä useampi piti korkeakoulunsa johtamistapaa 
ylhäältä alaspäin suuntautuneena ja yliopistojen vastaajista 22 %- yksikköä useampi 
piti korkeakoulunsa päätöksentekotapaa kollegiaalisena. Molemmilla sektoreilla hie-
man alle kolmannes vastaajista katsoo, että heidän korkeakoulussaan tai yliopistossaan 
on hyvä kommunikointi akateemisten työntekijöiden ja johdon välillä. Samoin alle 
kolmannes molempien sektorien vastaajista katsoo, että on korkeakoulussa on mah-
dollisuus ammatilliseen kehittymiseen hallinnollisissa johtotehtävissä. Molemmilla 
korkeakoulusektoreilla välittyy kuva asiajohtamiseen perustuvasta hallintokulttuurista. 
Yliopistojen vastaajista 48% ja ammattikorkeakoulujen vastaajista 61% katsoo, että 
korkekaoulussa on hankalat hallintoprosessit. 

Vastaajien mielipiteissä ei ollut tutkimuksen tukipalveluiden osalta korkeakoulusek-
toreittain eroa. Molemmilla sektoreilla useampi oli sitä mieltä, ettei hallintohenkilöstö 
tue tutkimustoimintaa. Opetuksen tuen kohdalla tilanne oli toinen. Ammattikorkea-
koulujen vastaajat olivat yliopistojen vastaajia useammin sitä mieltä, ettei hallinto tue 
opetusta. Molemmilla sektoreilla hallinnon opetuksen tukemiseen suhtautui suurempi 
joukko negatiivisesti kuin positiivisesti.  Molemmilla sektoreilla vain vajaa neljännes oli 
samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan hallinto tukee akateemista vapautta. 

Yleisemmin hallinto- ja johtamiskulttuuria käsittelevien väitteiden informaation-
kulkuun liittyvän väitteen ”saan hyvin tietoa korkeakouluni asioista” vastaukset kertovat, 
ettei tiedottamisen tasossa ole korkeakoulusektoreittain eroa. Ammattikorkeakouluissa 
suurempi osa vastaajista on sitä mieltä, että henkilöstön osallistumisen puute on on-
gelma, etteivät hallinnon johtotehtävissä toimivat ole päteviä ja että opiskelijoilla tulisi 
olla heitä koskevissa asioissa enemmän sananvaltaa. Tulos on erittäin mielenkiintoinen 
kun vastauksia peilataan vaikutusvaltaisuutta, kontrollia ja opiskelija-arviointia kos-
keneisiin väitteisiin. Ammattikorkeakouluista saa niiden perusteella kuvan yliopistoa 
osallistuttavammasta organisaatiosta, joka on selkeämmin johdettu ja jossa opiskelijat 
arvioivat opetusta useammin. Silti ammattikorkeakoulujen vastaajat pitävät johtajiaan 
epäpätevämpinä, ja ovat tyytymättömämpiä henkilöstön osallistumiseen ja opiskelijoiden 
asemaan korkeakoulussaan kuin yliopistojen vastaajat. Ammattikorkeakouluissa johta-
miselle asetetaan siis todennäköisemmin suurempia odotuksia kuin yliopistoissa.  

Kyselyssä selvitettiin väittämien avulla vastaajien henkilökohtaisia käsityksiä siitä, 
kuinka voimakkaasti resurssien allokointi yksiköille perustui tulosohjauksen periaattei-
siin, arviointiin, opiskelija- ja tutkintomääriin. Kaikkien väittämien kohdalla sektoreiden 
väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Opetusministeriön rahoitusmalli näyttää 
heijastuvan myös korkeakoulujen sisäiseen rahoitusjärjestelmään. Yliopistoissa yksikön 
rahoituksen koettiin perustuvan useammin tulosohjaukseen, arviointiin ja tutkintojen 
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määrään. Yliopistojen vastaajista laitoksen rahoituksen arvioi perustuvan oleellisesti 
tutkintojen määrään 71 %:a vastaajista, ammattikorkeakouluissa hieman pienempi 
määrä 67 %. Erot olivat kuitenkin yllättävän pieniä. 

Ammattikorkeakouluissa yksikköjen rahoitus oli vastaajien kokemuksen mu-
kaan yliopistoja useammin riippuvainen opiskelijamääristä. Ammattikorkeakoulujen 
työntekijöistä yli 4/5 osaa arvioi laitosten rahoituksen perustuvan oleellisessa määrin 
perustuvan opiskelijoiden määrään, yliopistoissa ainoastaan 38 %. Vastaajat näyttävät 
siis olevan tietoisia korkeakoulujen rahoitusperiaatteista. Tulosohjaus näyttää olevan jo 
merkittävä ohjausmuoto ammattikorkeakouluissakin, sillä ainoastaan runsas viidennes 
vastaajista oli sitä mieltä, ettei hänen korkeakoulussaan tulosohjaukseen perustuvaa 
resurssienjakoa. Yliopistoissa väitteen kanssa eri mieltä oli ainoastaan kymmenys vastaa-
jista. Yliopistoissa arviointiin resurssienjaon arveli perustuvan kaksi viidestä vastaajasta. 
Epävarmojen joukko oli yhtä suuri. Myös ammattikorkeakouluissa epävarmoja oli yhtä 
paljon kuin yliopistoissa. 

Yrittäjämäiset käytännöt näyttävät olevan melko harvinaisia molemmilla sektoreilla. 
Yliopistojen vastaajista korkeakoulunsa arvioi rohkaisevan akateemisia työntekijöitä 
palvelutehtäviin ja yritysyhteistyöhön ainoastaan 16 %:a vastaajista, ammattikorkea-
kouluissa joka kolmas. Korkeakoulujen omaa aktiivisuutta ympäröivää yhteisöä kohtaan 
varainhankinnassa tiedusteltiin väittämällä ”Korkeakouluni painottaa yksittäisten hen-
kilöiden, yritysten, säätiöiden tms. rohkaisemista tekemään lahjoituksia tai antamaan 
muita avustuksia korkeakouluille.”  Yliopistolaisista viidesosa arvio näin olevan asian laita 
ammattikorkeakoulujen vastaajista ainoastaan 14 %:a. Näyttää siis siltä, että yliopistoissa 
on ammattikorkeakouluja useammin omaksuttu erityisesti anglosaksisissa yliopistojär-
jestelmissä tyypillisiä varainhankintamuotoja, mutta ammattikorkeakouluissa rohkaisu 
yhteistyöhön on yleisempää. Tämä saattaa kertoa siitä, että yliopistoissa instituutio tasolla 
kolmastehtävä ja yhteiskuntasuhteet nähdään erityisesti varainhankinnan kannalta ja 
ammattikoreakouluissa ennen kaikkea alueellisen kehittämisen työkaluina.

Rekrytointi

Rekrytointikäytännöt erosivat huomattavasti toisistaan korkeakoulusektoreittain. Yl-
lättävää ei liene se, että tutkimuksen laatu oli yliopistojen vastaajien mielestä useam-
min rekrytoinnin kriteeri heidän korkeakouluissaan kuin ammattikorkeakoulujen 
vastaajien mielestä. Yllättävää kuitenkin on, että yliopistolaisista ainoastaan puolet 
katsoi tutkimuksen laadun olevan rekrytoinnin kriteeri. Yliopistojen rekrytoinnin on 
nimittäin perinteisesti katsottu tukeutuvan vahvasti tutkimuksesta hankituille merii-
teille.  Opetuksen laatu asetetaan ammattikorkeakouluissa useammin rekrytoinnin 
kriteeriksi kuin yliopistoissa. Ammattikorkeakouluissa myös käytännön relevanssi ja 
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korkeakoulusektorin ulkopuolelta hankittu työkokemus olivat huomattavasti mer-
kittävämmässä asemassa rekrytoinneissa kuin yliopistoissa. Yliopistoissa ainoastaan 
15 % vastaajista arvioi, että korkeakoulusektorin ulkopuolelta hankittua kokemusta 
arvostetaan akateemista henkilöstöä valittaessa. Ammattikorkeakouluissa yli puolet 
vastaajista arvioi, että korkeakoulun ulkopuolella hankittua kokemusta arvostetaan 
heidän korkeakoulussaan. Erot ovat luonnollista seurausta korkeakoulujen henkilöstön 
pätevyyskriteereistä ja opetuksen luonteesta. Huomattavaa kuitenkin on, että viidennes 
ammattikorkeakoulujen vastaajista oli sitä mieltä, ettei korkeakoulusektorin ulkopuolelta 
hankittua työkokemusta arvosteta rekrytoinnissa. 
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9.

Suomalainen vai kansainvälinen 
akateeminen professio?

Kansainvälistyminen on ollut suomalaisen korkeakoulupolitiikan yksi kantavista tee-
moista viime vuosikymmeninä (Nokkala 2007, 25–30). Suomalainen kansainvälisyys 
keskustelu on osa yleiseurooppalaista keskustelua johon voimakkaasti ovat liittyneet 
rakenteelliset uudistukset kuten Bolognan prosessi ja siihen liittyvä eurooppalainen 
korkeakoulualue (EHEA) sekä yleisemmin euroopan kilpailukykypolitiikkaan liittyvä 
Euroopan tutkimusalue (ERA). (Rinne & Koivula 2005, 95; Michleson 2004, 67). 
Opetusministeriö (OPM 2009) linjasi hiljattain kansainvälistymiststrategiassaan koko 
korkeakoululaitosta koskevia tavoitteita ja periaatteita, joista varsin harva liittyi suoraan 
akateemisen profession toimintaan (ks. Pekkola 2009b). Kansainvälsyys nähdäänkin 
usein tutkimuksen kansainvälisyytenä, opiskelijavaihtona, kilpailuetuna tai toimivina 
tukipalveluina. 

Suomalaisen korkeakouluhenkilöstön kansainvälisyyttä voidaan tarkastella kor-
keakoulujen opetus- ja tutkimushenkilökunnan kansallisuuksien kautta. CAP-kyse-
lylomake on suunniteltu sellaiseksi, että kansalaisuutta saatettiin seurata syntymästä, 
ensimmäisen tutkinnon kautta tähän päivään. Kaikkien vastaajien joukossa oli 33 
maan kansalaisia. Kansalaisuutensa ilmoittaneista 93,7 % oli Suomen kansalaisia ja 
6,3 % ulkomaan kansalaisia. Koko väestön tasolla ulkomaan kansalaisten määrä on 
Suomessa 2,5 % kaikissa kirjoilla olevista henkilöistä (Suomen tieteen ja teknologian 
tietopalvelu 2008). 

Suomen lisäksi yksinkään kansallisuusryhmä ei ylittänyt prosentin osuutta kaikis-
ta kyselyyn vastanneista, joten pitemmälle meneviä tarkasteluja ei voida juuri tehdä.  
Suurin ulkomaalaisten joukko oli Venäjän kansalaiset, kuten koko väestönkin tasolla 
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(Tilastokeskus 2008b). Heitäkin oli koko kyselyaineistossa ainoastaan yhdeksän. Yli 
yhdeksänkymmentä prosenttia kysymykseen vastanneista ilmoittivat olleensa Suomen 
kansalaisia myös syntyessään ja ensimmäisen tutkinnon suoritushetkellä. Koska ulko-
mailla syntyneitä työntekijöitä oli niin vähän ja kansalaisuuksia paljon, ei kansalaisuu-
desta ja sen vaihtumisesta voida sanoa käytännössä mitään tilastollisesti merkitsevää. 
Myös vastaajien identiteetin suoja olisi vaarassa.  

Kansalaisuuden lisäksi CAP-tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien kirjoilla olomaata 
(asuin maata) syntyessä, ensimmäisen tutkinnon suorittamisen aikana sekä tällä het-
kellä. Yli 90 %:a vastanneista oli ollut kirjoilla Suomessa syntyessään ja ensimmäisen 
tutkinnon suorittamisensa aikana ja käytännössä kaikki (99,4 %) vastanneista asuivat 
tällä hetkellä Suomessa. Vastaajilta kysyttiin myös kuinka monta vuotta he ovat viet-
täneet muissa maissa, kuin missä he työskentelevät nyt eli lähes kaikkien kohdalla 
muualla kuin Suomessa. Vain kolmannes vastaajista vastasi kysymykseen. Molemmilla 
sektoreilla keskiarvo oli noin kaksi vuotta, tyyppiarvo oli nolla vuotta ja keskihajonta 
2,5 vuotta. Tämä kertoo siitä, että suomalaisten kansainvälinen liikkuvuus on vielä 
varsin vähäistä. 

Kuvan vähäisestä liikkuvuudesta antaa myös tutkintojen suoritusmaa. Tosin kyse-
lylomakkeen kääntämiseen liittyvien ongelmien vuoksi tutkintojen kansainvälisyyttä 
voidaan tarkastella ainoastaan suomenkielisellä lomakkeella vastanneiden osalta (Liite 
9). Lähes kaikki tutkinnoista oli suoritettu kotimaassa. Sektoreittain tuloksia ei voida 
vertailla tilastollisesti, sillä muualla kuin nykyisessä työskentely maassa suoritettuja 
tutkintoja oli ammattikorkeakouluissa lukumääräisesti vain muutamia. Yliopisto-
jen tutkinnoista kansainvälisin oli suomenkielisellä lomakkeilla vastanneilla tohto-
rintutkinto ja ammattikorkeakoulusektorilla ylempi korkeakoulututkinto. Tohtorin 
tutkinnoista yliopistosektorilla yli yhdeksänkymmentä prosenttia oli kotimaisia ja 
ammattikorkeakouluissa peräti 97,9 %. Yliopistojen kohdalla tyypillisin maa ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittamiselle oli Iso-Britannia. Tohtorin tutkintojen kohdalla 
Iso-Britannian lisäksi USA ja Ruotsi olivat edustettuna muita suuremmalla osuudella 
suoritetuista tutkinnoista. 
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Taulukko 36. Vastaajien kansalaisuus, äidin-/ensimmäinen kieli ja ensisijainen kieli opetuk-
sessa sekä tutkimuksessa korkeakoulusektorin mukaan.

Yliopisto AMK Yhteensä

Kansalaisuus Suomi N 958 289 1247

% 92,7 97,8 93,7
Muu N 75 9 84

% 7,3 3 6,3
Yhteensä N 1033 314 1331

% 100,0 100,0 100,0
Äidinkieli / Ensimmäinen 

kieli
Yliopisto AMK Yhteensä

Suomi 903 287 1190
83,8 89,7 85,1

Ruotsi 87 25 112
8,1 7,8 8

Englanti 14 4 18
1,3 1,3 1,3

Muu 73 4 77
6,8 1,3 5,5

Yhteensä 1078 320 1398
% 100 100 100,00 %

Yliopisto AMK Yhteensä
Ensisijainen kieli Äidinkieli / ensimmäinen kieli N 758 281 1039
opetuksessa % 76,1 89,5 79,3

Muu N 238 33 271
% 23,9 10,5 20,7

Yhteensä N 996 314 1310

p < ,001
% 100 100 100,00 %

Yliopisto AMK Yhteensä
Ensisijainen kieli Äidinkieli / ensimmäinen kieli N 316 168 484
tutkimuksessa % 31,2 71,2 38,8

Muu N 696 68 764
% 68,8 28,8 61,2

Yhteensä N 1012 236 1248
p < ,001 % 100 100 100

CAP-tutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien äidinkieli. Vastaajissa on 29:ää eri 
äidinkieltä puhuvaa. Suomessa oli vuonna 2007 60 äidinkieltä, joita puhui kutakin 
vähintään yli sata Suomen kansalaista. Kuten kansalaisuustarkastelun perusteella on 
syytä olettaa, olivat kotimaiset kielet hallitsevia. Kysymykseen vastanneista 85 % puhui 
äidinkielenään Suomea, 8 % (eli hieman enemmän kuin ruotsinkielellä vastanneita) 
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ruotsia ja 1,3 % englantia.  Suomen kieltä äidinkielenään puhuu koko väestöstä 91,2 
%, ruotsinkieltä 5,5 % ja englantia 0,2 %. Somalia äidinkielenään puhuvia suomessa 
on suunnilleen saman verran kuin englantia äidinkielenään puhuvia, CAP-aineistossa 
ei yhtään. Venäjää, joka on Suomen kolmanneksi puhutuin kieli 0,9 %:n osuudella 
koko väestöstä, äidinkielenään puhui kyselyyn vastanneista 0,9 %. (Tilastokeskus 2008c 
& Suomi.fi  -portali 20081.) Saamea äidinkielenään puhuvia aineistossa oli ainoastaan 
yksi.  Sektoreittain tarkasteltuna yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ruotsin osuus 
oli lähes sama. Sen sijaan yliopistoissa oli jonkin verran enemmän muita kieliä äidin-
kielenään puhuvia. Suomalainen akateeminen professio on edelleen kansalaisuuden ja 
äidinkielen perusteella varsin homogeeninen. 

Suomalaisessa kontekstissa akateemisen profession kansainvälistyminen on pa-
remmin kuvailtavissa opetuksen ja tutkimuksen ensisijaisen kielen sekä kansainvälisten 
sisältöjen avulla; suomalaisten työntekijöiden ja korkeakoulujen kansainvälistymisenä 
eli niin kutsuttuna kotikansainvälistymisenä. Kotikansainvälistymisellä suomalaisessa 
korkeakoulukontekstissa tarkoitetaan nimensä mukaisesti erilaisia prosesseja, joissa kan-
sainvälistä kokemusta, vieraiden kulttuurien tuntemusta ja näiden avulla saavutettavaa 
tieteellistä ja taloudellista kilpailukykyä voi hankkia omassa maassa. Käytännössä se 
tarkoittaa vieraskielistä opetusta ja tutkimusta, yhteistyötä ulkomaalaisten kumppa-
neiden kanssa, kasainvälistä verkostoitumista, kansainvälisiä opetuksen ja tutkimuksen 
sisältöjä sekä ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten opettajien, tutkijoiden ja 
opiskelijoiden houkuttelemista ja integroimista suomalaisiin korkeakouluihin. (mm. 
Evtek 2008, JY 2008,K-PAMK 2008,LTY 2008, LY 2008, Metropolia 2008, TKK 
2008 ja OPM 2009). Varsin usein kotikansainvälistymiseen viitataan vain opiskeli-
joiden ja oppimisympäristön osalta, mutta se on merkittävää osa myös akateemisen 
profession kansainvälisyyttä. Kotikansainvälistymisen yhteydessä mainitaan usein 
myös pseudokansainvälistymisen riski. Pseudokansainvälistymistä olisi esimerkiksi se, 
kun suomalainen huonosti englantia puhuva luennoitsija luennoi ryhmälle, jossa on 
lähinnä suomalaisia opiskelijoita.

Korkeakoulusektoreiden välillä oli tämän raportin taustalla olevaan aineistoon pe-
rustuen tilastollisesti merkitseviä eroja ensisijaisessa opetuskielessä. Yliopistoissa muulla 
kuin äidinkielellään ensisijaisesti opetti joka neljäs vastaaja, ammattikorkeakouluissa 
joka kymmenes. Luvut eivät tosin kerro suoraan edes kotikansainvälistymisestä, sillä 
osa muulla kuin äidinkielellään ensisijaisesti opettavista opettaa toisella kotimaisella. 
Muulla kuin omalla äidinkielellään opettavista suurin osa opetti kuitenkin englanniksi 
(77 %), mutta myös kotimaisten kielten osuus oli merkittävä. Ensisijaisesti suomeksi 
opetti 10 % ja ruotsiksi 9 % vastaajista, jotka eivät opettaneet omalla äidinkielellään. 
Englanniksi opettaminen oli ammattikorkeakouluissa yliopistoja vähäisempää ja ruot-
siksi opettaminen yleisempää. Vastaajamäärät olivat kuitenkin hyvin pieniä. Suomen-
kielisistä ensisijaisesti äidinkielellään opetti 85 %, ruotsinkielisistä 63 % ja muita kieliä 
äidinkielenään puhuvista alle kolmannes.  (Liite 7)

1.  Suomen väestö ja puhutut äidinkielet tilanne 31.12.2007.
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Ensisijaisen opetuskielen lisäksi kysyttiin myös oliko vastaaja opettanut muulla kuin 
korkeakoulunsa opetuskielellä kuluvan tai edellisen lukuvuoden aikana. Yliopistoissa 
useammalla oli vieraskielistä opetusta (Liite 10), mutta ero ammattikorkeakouluihin ei 
ollut yhtä suuri kuin ensisijaisesti vieraalla kielellä opettavien vertailussa. Suomalaisten 
korkeakoulujen kotikansainväistymisestä kertoo myös se, että kysymyksen muotoilu 
herätti hämmennystä vastaajien keskuudessa, sillä monien korkeakoulujen virallinen kieli 
opetuksessa on useassa koulutusohjelmassa englanti. Varsinaisesta kansainvälistymisestä 
kertoo ulkomailla hankittu opetuskokemus. Ulkomailla opettaminen on huomattavasti 
harvinaisempaa kuin kotimaassa vieraalla kielellä opettaminen. Korkeakoulusektoreiden 
välillä ei kuluneella tai edellisellä lukuvuonna ollut ulkomailla opetuksessa tilastollisesti 
merkitseviä eroja. 

Ensisijaisessa opetuskielessä oli yliopistosektorilla tieteenaloittain tilastollisesti mer-
kitseviä eroja. Opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden alalla yli yhdeksänkymmentä 
prosenttia vastanneista ilmoitti ensisijaiseksi opetuskielekseen äidinkielensä. Myös 
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä sekä oikeustieteissä ensisijainen kieli opetuksessa 
oli äidinkieli yli 85 %:lla vastanneista. Useimmiten jonkin muun kuin äidinkielen 
ensisijaiseksi opetuskielekseen ilmoittivat biologit, luonnontieteilijät sekä humanistit 
ja taiteilijat. Näillä tieteenaloilla noin kolmannes vastaajista kertoi ensisijaisen ope-
tuskielensä olevan jokin muu kuin äidinkieli.   Humanistien prosenttiosuuksia nostaa 
luonnollisesti kielten opettajien suuri määrä.  

Opetuksessa yliopistojen kansainvälistyminen on selvästi painottunut kotikansain-
välistymiseen ja useimmalla opettajalle se näyttäytyy sisällöllisenä teemana (taulukko 
37). Molemmilla sektoreilla noin puolet vastaajista painotti kansainvälistä näkökulmaa 
ja sisältöä opetuksessaan. Noin 2/3 vastaajista arvioi, että ulkomaalaisten opiskelijoiden 
määrä on lisääntynyt sen jälkeen kun he aloittivat opettamisen korkeakoulussa. Ulko-
maalaiset opiskelijat ovat kuitenkin vain harvoin enemmistö vastaajien opetettavista. 
Yliopistoissa kahdeksan prosenttia ja ammattikorkeakouluissa viisi prosenttia vastaajista 
arvioi opiskelijoiden enemmistön koostuvan ulkomaalaisista opiskelijoista.  
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Taulukko 37. Samaa mieltä kansainvälisyyttä koskevista väittämistä olevien yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu opettajien osuus kysymykseen vastanneista.

Väittämä
Yliopisto (1 

& 2)*
AMK
(1 & 2)*

Painotan kursseillani kansainvälistä näkökulmaa ja sisältöä
 (N, YO =829, AMK 304)

52,20 % 48,40 %

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut sen jälkeen kun aloitin 
opettamisen korkeakoulussa (N, YO = 814, AMK =299)

66,20 % 63,30 %

Tällä hetkellä useimmat opiskelijani ovat ulkomaalaisia 
(N, YO=823, AMK = 299)

8,40 % 5,00 %

 *Likert-asteikko, täysin samaa mieltä = 1 - 2 -3 -4 - 5 = täysin erimieltä.

Tutkimuksen ensisijainen kieli oli opetuksen ensisijaista kieltä huomattavasti yleisemmin 
molemmilla sektoreilla jokin muu kuin äidinkieli. Ensisijaiseksi tutkimuskielekseen 
äidinkielensä ilmoitti ainoastaan kaksi viidestä.  Erot korkeakoulusektoreilla olivat 
kuitenkin paljon suurempia kuin opetuskielen kohdalla. Yliopistosektorilla ensisijaiseksi 
tutkimuskielekseen äidinkielen ilmoitti ainoastaan kolmannes vastaajista. Ammatti-
korkeakouluissa äidinkielellään tutki 71 % vastaajista. Korkeakoulusektoreiden välillä 
oli eroja myös tutkimuskielen suhteen. Yliopisto sektorilla ensisijainen tutkimuskieli, 
ellei se ollut äidinkieli, oli lähes poikkeuksetta englanti (98 % vastanneista). Sen sijaan 
ammattikorkeakouluvastaajista englannin (85 %) lisäksi ensisijaiseksi tutkimuskielekseen 
suomen ilmoitti yhdeksän prosenttia ja ruotsin viisi prosenttia vastaajista. Erot olivat 
tilastollisesti erittäin merkitseviä tosin vastaaja määrissä tämä tarkoittaa ainoastaan 
kuutta ja kolmea vastaajaa. Myös tutkimuskielen kohdalla sama ilmiö toistui kuin 
opetuskielen kohdalla. Suomea äidinkielenään puhuvat tutkivat yleisemmin omalla 
äidinkielellään kuin ruotsia tai muuta kieltä puhuvat. (Liite 11)

Yliopistoista saatujen vastausten perusteella ensisijaista opetus- ja tutkimuskieliä 
voidaan tarkastella myös tieteenaloittain. Tutkimuskielenä jotakin muuta kuin äidin-
kieltä selkeästi yli koko sektorin keskiarvon käyttävät luonnontieteilijät, insinöörit, 
biologit, lääketieteilijät ja kauppa- ja hallintotieteilijät. Yleisintä omalla äidinkielellään 
tutkiminen on opettajankoulutuksen ja kasvatustieteen alalla sekä oikeustieteissä, joissa 
kaksi kolmannesta vastaajista ilmoitti ensisijaiseksi tutkimuskielekseen äidinkielen. 

Kansainvälisyys näkyy voimakkaammin tutkimuksessa kuin opetuksessa (Taulukko 
38). Kansainvälistymiskehitys tutkimussektorilla on mielenkiintoista erityisesti kor-
keakoulujen kilpailukyvyn ja innovaatiopolitiikan perspektiivistä. Tutkimuksen osalta 
kansainvälistymistä mitattiin tutkimuskohteen painottumisen, yhteistyökumppaneiden 
julkaisujen ja tutkimusrahoituksen kautta. Yliopistojen vastaajista  tutkimustyössä kaksi 
kolmesta vastaajasta teki yhteistyötä kansainvälisten kollegoiden kanssa. Ammattikor-
keakouluissa kysymyksen vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi. Vastanneista kuitenkin 
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puolet raportoi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimuskohteensa kansainvälisesti 
arvioi painottuneen yliopistotutkijoista 62,8 % ja ammattikorkeakoulututkijoista kaksi 
viidesosaa. 

Taulukko 38. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja tutkimuksen painottuminen kansainvälisesti 
korkeakoulusektoreittain.  

Yliopisto N AMK N p-arvo

Kyllä 62,8 % 609 39,8 % 55 < ,001
Tutkimus on painottunut Neutraali kanta 16,5 % 160 18,1 % 25
tai suuntautunut kansainvälisesti Ei 20,7 % 201 42,0 % 58

Yhteensä 100,0 % 970 100,0 % 138

Tekee tutkimusyhteistyötä Kyllä 72,5 % 740 49,7 % 83 < ,001
kansainvälisten kollegojen Ei 27,5 % 280 50,3 % 84
kanssa Yhteensä 100,0 % 1020 100,0 % 167

Julkaisujen kansainvälisyyden osalta korkeakoulusektorit poikkeavat huomattavasti 
toisistaan, Kansainväliset julkaisut olivat kysymykseen vastanneiden osalta yliopis-
toissa yli kaksikertaa yleisempiä kaikissa kansainvälisen julkaisun luokissa (p < ,001, 
t-testi). Ammattikorkeakoulujen kohdalla julkaisuja koskevaan kysymykseen vastasi 
kuitenkin alle kolmannes vastaajista (N = 106), joten pidemmälle meneviä analyysejä 
ei ole mielekästä tehdä. Yliopistojen vastastaajista, jotka vastasivat julkaisuja koskevaan 
kysymykseen, vajaa puolet oli viimeisen kuluneen kolmen vuoden aikana julkaissut 
ulkomailla ja 80 %:a jollakin muulla kielellä kuin korkeakoulunsa opetuskielellä. 
Yhteisjulkaisuja ulkomaalaisten kollegojen kanssa oli kolmella neljästä yliopistojen 
vastaajista. Ulkomaisten julkaisujen osuutta julkaisutoiminnasta voidaan tarkastella 
ainoastaan niiden osalta, jotka raportoivat julkaisuja. 

Kansainvälistymistä voidaan tarkastella myös rahoituksen kautta. Kyselyssä kartoi-
tettiin ulkomaisen rahoituksen osuutta koko tutkimusrahoituksesta pyytämällä vastaa-
jien arvioimaan kotimaisen ja ulkomaisen rahoituksen prosenttiosuuksia. Täydellisesti, 
eli siten että rahoitusosuuksien summa oli 100 %, vastasi kuitenkin ainoastaan 611 
vastaajaa. Ammattikorkeakouluvastaajia tässä joukossa oli ainoastaan 57. Yliopistojen 
vastaajien osalta voidaan todeta, että ulkomaalainen rahoitus muodostaa kysymykseen 
vastanneiden osalta keskimäärin 12 % koko tutkimusrahoituksesta, keskihajonta on 
kuitenkin varsin suuri (26 %). Kysymyksen reliabiliteetti jää varsin alhaiseksi. 
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10

Johtopäätökset

Tutkimuskohteena akateemisen työn muutos

Suomessa toteutettu CAP-survey on osa kansainvälistä hanketta, jonka kohteena ovat 
kansalliset korkeakoulujärjestelmät, instituutiomallit, oppialat ja sukupolvet. Hankkeessa 
etsitään korkeakoulujärjestelmien muutostekijöitä, jotka näkyvät akateemisen profession 
kokemuksissa ja arvioissa työn luonteen muuttumisesta. CAP-surveyn avulla tuotetaan 
tietoa siitä, onko akateeminen ura edelleen houkutteleva, ja säilyykö sen houkuttelevuus 
myös työmarkkinoiden kilpailutilanteessa. Tutkimuksen pohjana oleva kyselylomake 
perustuu 1992 toteutettu ”Carnegie Study on the Academic Profession” -tutkimukseen 
(Locke & Teichler 2007; Teichler 1996; Enders & Teichler 1996). 

Vuoden 2007–2008 CAP-surveyn taustalla on oletus, että korkeakoulut irtaan-
tuvat perinteisestä korkeakoulumallista ja liikkuvat yhteiskunnan kehityksen mukana 
kohti relevanssia korostavaa korkeakoulutusta. Uudessa tilanteessa korkeakoulujen 
autonomia saa uusia muotoja, jotka arkipäiväistävät akateemisen profession työtä muun 
yhteiskunnan suuntaan. Tätä muutosta selvittävä kyselomake on varsin haastava koska 
kansainvälisen kontekstin kysymykset eivät kaikilta osin sovellu Suomen olosuhteisiin. 
Suomen osalta kyseessä on poikittaistutkimus eikä aikasarjoja vielä ole. Oleellista on 
kuitenkin avata tietä tuleville kvalitatiivisille ja kvantitatiivisille tutkimuksille sekä tuoda 
vertailun pohjaksi tietoa tiedeyhteisön muita tutkimushankkeita varten. 

Korkeakoulutus on Suomessa kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana merkittävästi. 
Vaikka akateemisen profession volyymi on ollut tätä kasvua hitaampaa, se ei välttämättä 
ole merkinnyt suurempaa työtaakkaa aiempaan verrattuna, sillä samanaikaisesti muun 
henkilökunnan määrä on kasvanut. Kasvu on merkinnyt työnjaon muodostumista 
korkeakouluihin, jonka taustalla ovat laajat ohjelmat mm. tieto- ja viestintätekniikan 
käytön lisäämiseksi sekä opetuksen ja tutkimuksen tukipalvelujen voimakas kasvu. 
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Opettajien ja tutkijoiden ei voida tietoyhteiskunnassa olettaa uusin laajalta alueelta 
tietopohjaa jatkuvasti tiedon syklin muuttuessa yhä nopeammaksi. Yliopistojenkin 
tietopohjalla on tietoyhteiskunnassa elinkaari (Abbott 1988).  

Suomessa on laaja konsensus, joka korostaa korkeakoulutuksen merkitystä yh-
teiskunnan kehityksen liikkeelle panevana voimana. Korkeakoulutuksen instituutiot 
rakentuvat tiedon varaan (Clark 1998), ja tiedon tuottamisen keskiössä sekä siirtä-
misessä on akateeminen pofessio. Tämän tilanteen ylläpitämiseksi on perusteltua, 
että tutkimuksen ja opetuksen rinnalle on syntynyt myös vahvistuva palvelutehtävä, 
jota kutsutaan myös kolmanneksi tehtäväksi. Kyseesessä ei ole ainoastaan suomalai-
nen ilmiö, sillä eurooppalaisen tietoyhteiskunnan muodostuminen haastaa yliopistot 
rakentamaan tehtäväänsä tiedon tuottamisen, siirtämisen ja levittämisen teknisinä ja 
sosiaalisina innovaatioina. CAP-surveyn vastaajien kriittisyys niin työolosuhteiden 
kuin hallinnon osalta kertoo siitä, että tarpeet muutoksiin korkeakouluinstituutioissa 
ovat olemassa myös korkeakoulujen sisäisten syiden vuoksi.  Kansainväliset esimerkit 
osoittavat, että kansallinen sitoutuminen korkeakoulupolitiikan tavoitteisiin vaatii eri 
osapuolten sitoutumisen uudentamista (Newman et. al. 2004). 

CAP-surveyn toteutus on ajoittunut aikaan, jolloin Suomessa on meneillään 
molempia korkeakoulusektoreita koskeva laaja rakenteellinen kehittäminen. Tällä 
tavoitellaan innovaatiojärjestelmän toiminnallista kehittämistä, tietopohjan vahvista-
mista, laadun parantamista ja vahvistumista tutkimuksessa (Turunen 2008). Taustalla 
on ajatus, jonka mukaan tietoon pohjautuva tulevaisuus on kykenevämpi ratkaisemaan 
uusia ongelmia kuin rakenteiden varaan rakennettu yliopisto (Aarrevaara 2009). Toi-
mintatapojen muutos on ilmeinen, jossa hallintotapa muuttuu kollegiaalisesta enemmän 
manageriaaliseksi, julkiset korkeakouluinstituutiot statukseltaan autonomisemmiksi, 
akateemiset toimintatavat oppialapohjasta akateemisiin ja sosiaalisiin sitoumuksiin 
perustuvaksi (Aarrevaara & Hölttä 2008). CAP-surveyn tulokset osoittavat, että am-
mattikorkeakoulut vastaavat jo nyt enemmän yleiseurooppalaisia politiikkavaatimuksia. 
Niiden hallintotavat ovat vastausten perusteella manageriaalisempia, mutta toiminnan 
luonne on erilainen korostaen samalla kollegiaalisia muotoja esimerkiksi opetuksen 
arvioinnissa. Yliopistoissa akateminen vapaus toteutuu toisenlaisilla sosiaalisilla si-
toumuksilla kuin ammattikorkeakouluissa. Siksi tässä tutkimuksessa käsitellyt erot 
korkeakoulusektoreiden välillä ovat hallinnon ja johtamisen kysymyksissä ilmeiset. 

Raportin kantavan teemana ovat sektoreiden väliset erot. Tässä johtopäätösluvussa 
esitellään ensiksi CAP-aineiston antama kuva korkeakoulusetoreiden välisistä eroista. 
Luvussa rakennetaan raportin perusteella kuva siitä kuinka akateemminen työ on 
muuttunut, mitkä korkeakoulujen ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat ilmiöiden taustalla 
ja miltä näyttää akateeminen työn tulevaisuus.   

Suomea koskevan raportin pohjana oleva kysely on toteutettu joulukuussa 2007 
– maaliskuussa 2008. Siihen osallistui 1115 vastaajaa 18 yliopistossa ja 334 vastaajaa 24 
ammattikorkeakoulussa, jotka toimivat päätoimisesti opetus- ja tutkimustehtävissä. Tut-
kimuksen kansainvälinen tieteenalaluokittelu oli ongelmallinen. Toisaalta opetusminis-
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teriön koulutusaloihin perustuva luokittelukaan ei ole ongelmaton esimerkiksi teknisten 
alojen osalta. Otosta ja olemassa olevia tilastoja voidaan verrata vain rajoitetusti muun 
muassa tieteenalaluokittelun, ammattinimikkeiden luokittelun ja kansallisten tilastojen 
eroavaisuuden takia. Otoksen voidaan sanoa yliopistojen kohdalla olevan kuitenkin 
melko edustava tieteenalojen suhteen, joskin teknisten tieteiden ja luonnontieteellisen 
alan kohdalla ei voida varauksetta tätä johtopäätöstä tehdä. Ammattikorkeakoulujen 
osalta otos oli painottunut yliopettajiin ja tohtorin tutkinnon suorittaneisiin. Tieteenala 
vertailua ei ammattikorkeakoulujen osalta voitu toteuttaa.  

Sektorit kulkevat omia polkujaan

Akateemisen profession työn luonne on muuttumassa siten, että molemmilla korkea-
koulusektoreilla muu kuin profession perinteiseen työhön kuluva aika on lisääntymässä, 
mikä tekee työstä sirpaleisempaa kuin aiemmin. Yliopistosektorilla kului tutkimukseen 
lähes puolet, opetukseen noin kolmannes ja muihin tehtäviin viidennes työajasta. Am-
mattikorkeakoulujen vastaajien ajasta opetukseen kului noin 60 %, tutkimukseen 15 % 
työajasta ja muut tehtävät neljänneksen. Muiden tehtävien osuus työajasta kasvaneen 
entisestään opetuksen ja tutkimuksen osuuksien pienetessä. 

Yliopistoissa tieteenaloittain tarkasteltuna lisäystä on muiden kuin professionaa-
listen tuntien kohdalla ollut erityisesti tekniikan, lääketieteen ja hoitotieteiden sekä 
yhteiskuntatieteiden osalta. Muiden tuntien osuuden kasvu oli nähtävissä kaikissa 
ikäryhmissä.  Muiden tuntien osuuden kasvua voidaan pitää huolestuttavana ilmiönä 
työhyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi hallinnolliset tehtävät tulkitaan yliopistoissa 
usein työksi, joka vie aikaa muilta tehtäviltä (Pirttilä & Eriksson-Piela 2004). Aka-
teemisen henkilöstön tehtävien monipuolistuminen näyttää olevan pitkäkestoinen 
kansainvälinen trendi, eikä uusien tehtävien yhdistelmävaikutusta akateemiselle työlle 
vielä tunneta kovinkaan hyvin (Kyvik 2000). Tästä syystä huomion kiinnittäminen 
muiden tuntien osuuden kasvuun ja tämän vaikutuksiin akateemiselle työlle on syytä 
jatkossakin tutkia. 

Yliopistojen vastaajista selkeä enemmistö on tutkimusorientoitunutta. Sen sijaan 
ammattikorkeakouluissa opetus on edelleen vallitseva ensisijaisen mielenkiinnon koh-
de. Ammattikorkeakouluissa miehet ovat naisia useammin tutkimusorientoituneita, 
mutta yliopistoissa ei sukupuolien välistä eroa ole havaittavissa. Molemmilla sektoreilla 
opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen ongelmalliseksi koki lähes kaksi viidennestä 
vastaajista. Yliopistosektorilla erityisesti ne, joidenka ensisijainen mielenkiinto kohdistuu 
opetukseen näkevät kahden opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen ongelmalliseksi. 
Tämä on huolestuttavaa ylimmän opetuksen monopolia hallitsevassa instituutiossa, 
jonka opetuksen tulisi perustua uusimmalle tutkimustiedolle. 
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Kyselyaineistossa yliopistotyön silmiinpistävä piirre oli määräaikaisuus, joka kattaa 
ilmiönä koko yliopistosektorin. Se koskee erityisesti nuorimpia ikäluokkia. Ilmiötä 
vahvistaa tutkijakoulujen päätoimisten tutkijoiden sekä määrä-aikaisten projektien 
tutkijoiden ottaminen mukaan otokseen. Ammattikorkeakouluissa vastaavia suuria 
määrä-aikaisessa työsuhteessa toimivia ryhmiä ei ole. Professoreistakin viidennes oli 
määräaikaisessa työsuhteessa. Suomessa määräaikaisten työsuhteiden runsas osuus on 
julkisen sektorin ja erityisesti yliopistomaailman ilmiö (Julkunen 2008). Määrä-aikais-
ten työsuhteiden suuri määrä on organisaation toiminnan kannalta mielenkiintoinen 
ilmiö. Se voi tuottaa joustavuutta, mutta toisaalta vähentää mahdollisuutta asiantun-
tijaorganisaatiolle tyypilliseen osaajien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Määräaikaisuus 
yhdistyy kyselyaineistossa yliopistojen työntekijöiden tunteeseen vaikutusvallan puut-
tumisesta työpaikalla kun tarkastelu suoritetaan samassa akateemisessa asemassa olevia 
vertailemalla. 

Määräaikaisuus, vaikutusvallattomuus ja huonopalkkaus ovat erityisesti yliopis-
tosektorilla ikään sidottuja ilmiöitä. CAP-survey antaakin ammattikorkeakouluista 
työntekijöiden sosioekonomisen statuksen osalta eheämmän kuvan kuin yliopistoista. 
Jatkossa ammattikorkeakoulujen työn jatkuvuus ja tasaisempi palkkaus saattavatkin 
toimia kilpailuetuna työmarkkinoilla.  

CAP-surveyn Suomea koskevat tulokset kertovat siitä, että korkeakoulujen tutki-
mustyöhön liittyy omistautuminen omalle tieteenalalle, työlle ja sen tuloksille Tieteelliset 
suoritteet ovat ensisijaisesti konferenssiesitelmiä, referoituja artikkeleita ja monografi -
oita. Suomalainen tutkimus on toteutettu tutkimuseettisten sääntöjen puitteissa eikä 
julkaisukuri ole kovinkaan monen vastaajan mielestä kiristynyt merkittävästi. Korkea-
koulujen rahoitus on edelleen pääosin julkista ja korkeakoulusektorit eroavat selkeästi 
toisistaan. Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, että yliopistoissa tutkimuksen 
tekemistä rajoittavat enemmän kiire ja tuloksellisuusvaatimukset kuin varsinainen 
tutkimustulosten sanelu (ks. myös Pekkola 2009c). Tutkimuksen positiivinen vapaus, 
eli mahdollisuus tehdä tutkimusta siten, etteivät työtä rajoita aika- ja rahoitusresurssien 
puute, on teema, josta tulisi keskustella laajemmin ja erottaa se tutkimuksen negatiivista 
vapautta uhkaavista tekijöistä (ibid). Opetus näyttää kuuluvan edelleen molemmilla 
sektoreilla varsin vahvasti akateemisen vapauden piiriin.    

Muutosta ohjaavat ulkoiset ja sisäiset tekijät 

CAP-surveyn perusteella korkeakoulusektorit eroavat merkittävästi hallinnon, johtami-
sen ja työntekijöiden vaikutusvaltaisuuden osalta toisistaan. Yliopistoissa päätösvaltaa 
on hajautettu yksikkö- ja tiedekuntatasolle. Ammattikorkeakoulut näyttäytyvät vas-
tauksien valossa kaiken kaikkiaan yliopistoja keskusjohtoisempina yksikköinä, joissa 
myös työntekijöillä on käsitys korkeakoulukokonaisuudesta. Ammattikorkeakoulujen 
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autonomian piiriin ei kyselyaineiston perusteella kuulu opiskelijoiden sisäänotto ja 
uusista koulutusohjelmista päättäminen. Korkeakoulusektoreiden välillä ei ollut tilas-
tollisesti merkitseviä eroja vastaajien vaikutusvaltaisuuden kokemuksissa laitostasolla. 
Molemmilla sektoreilla vaikutusvaltaisuus väheni siirryttäessä laitostasolta kohti kor-
keakoulutasoa, yliopistoissa siirtymä oli kuitenkin jyrkempi. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakouluissa opetuksen 
arvioinnissa yksikön johtaja ja ulkopuoliset arvioitsijat osallistuvat useammin opetuksen 
arviointiin kuin yliopistoissa. Kyse ei ole yksinomaan erilaisesta akateemisen vapauden 
tulkinnasta, vaan erilaisesta tavasta tehdä työtä. Kun ammattikorkeakouluissa opetus 
on keskeinen työn sisältö useimmille vastaajista, kohdistuvat myös yhteistyön muodot 
opetuksen alueelle. Yliopistoissa yhteistyön aluetta taas on tutkimus.   Ammattikor-
keakouluissa myös opiskelijat arvioivat opetusta useammin kuin yliopistoissa, joskin 
yliopistoissakin säännöllinen opiskelija-arviointi näyttää vastausten perusteella olevan 
hyvin yleistä. Tutkimuksen arvioinnissa yliopistoissa ulkoisilla arvioitsijoilla on merkit-
tävä osuus. Myös kollegat ja yksikön johtaja arvioivat yliopistoissa usein säännöllisesti 
tutkimusta.  Palvelutehtävän arvioinnin osalta aineisto kertoo lähinnä kolmannen 
tehtävän hahmottumattomuudesta. 

Ammattikorkeakoulujen päätöksenteon keskittyminen korkeakoulun johdolle 
näkyy myös johtamis- ja hallintokulttuuria hahmottaneiden väittämien vastauksissa.. 
Ammattikorkeakouluissa työskentelevät kokevat yliopistoissa työskenteleviä useammin 
johtamisen ylhäältä alaspäin suuntautuneeksi. Yliopistolaisista huomattavasti suurempi 
osa piti korkeakoulunsa päätöksentekotapaa kollegiaalisena. Näistä eroista huolimatta 
korkeakoulusektoreiden välillä ei ollut eroja hallintoprosessien sujuvuutta ja tiedon-
kulkua kuvaavien väitteiden vastauskäyttäytymisessä.

Yliopistojen vastaajista vain joka kymmenes oli siitä mieltä, ettei heidän korkea-
kouluissaan ole vahvaa tulosohjauksen suuntausta. Ammattikorkeakouluissakin, joiden 
rahoituksesta varsin pieni osuus perustuu tuloksellisuusrahalle, ainoastaan neljännes-
vastaajista oli sitä mieltä, ettei korkeakoulussa ole vahvaa tulosohjauksen suuntausta. 
Tulosohjauksesta on siis tullut koko korkeakoulusektorilla korkeakoulujen sisäisen 
kulttuurin läpäisevä ilmiö. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vastaajien näke-
mykset korkeakoulujensa sisäsäisestä rahanjaosta yksiköille heijastelivat korkeakoulujen 
ulkoisia rahoitusrakenteista.

Kansainvälistyminen on ollut yksi opetusministeriön keskeisistä korkeakoulu-
politiikan teemoista jo 1990-luvulta lähtien (Nokkala 2007, 25–30). CAP-surveyn 
aineiston valossa Suomessa on yhä varsin kehittymättömät akateemiset työmarkkinat. 
Molemmilla sektoreilla ulkomaalaisia työskentelee melko vähän. Molemmilla sektoreila 
yli 90 % vastaajista puhui äidinkielenään jompaakumpaa kotimaista kieltä. Kansain-
välistymisen haasteista kertoo myös se, että Suomalaisilla työntekijöillä on vielä varsin 
vähän ulkomailla suoritettuja tutkintoja. 

Kansainvälistyminen näkyy ennen kaikkea yliopistojen tutkimustyössä. Ensisijainen 
tutkimuksen raportoinnin kieli oli äidinkileli ainoastaan kolmannekselle vastaajista. 
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Yliopistoissa tutkimuksen sisällöllinen kansainvälinen painottuminen sekä kansainvä-
linen yhteistyö ovat arkipäivää. Ammattikorkeakouluissa tutkimusyhteistyö on vielä 
harvinaisempaa. Suomalaisesta akateemisesta työstä puhuttaessa onkin CAP-aineiston 
luoman kuvan mukaan syytä erotella kotikänsainvälistyminen ja kansainvälistyminen, 
niin kuin useat korkeakoulut tekevätkin omassa strategiatyössään. Näyttäisi siltä, että 
suomalaisten korkeakoulujen akateemisen henkilöstön kansainvälistymisessä on voi-
makkaammin kotikansainvälistymisen merkkejä. 

Akateemisen työn houkuttelevuus

Korkeakoulusektoreiden välillä ei ole osoitettavissa merkittäviä eroja työtyytyväisyydessä.  
Yliopistoissa ikä, vakinainen työsuhde ja ensisijaisen mielenkiinnon kohdistuminen 
tutkimukseen näyttivät olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyydessä ei ole 
yliopistoissa kieliryhmien välillä eroja. Työolojen kehittymisessä oli sektorikohtaisesti 
eroja. Yliopistoihin verrattuna ammattikorkeakouluissa useampi oli sitä mieltä, että 
työolot olivat parantuneet. Yliopistoissa työolosuhteet ovat pääosin pysyneet ennal-
laan jatkuvista uudistuksista huolimatta kun ammattikorkeakoulujen muodostukseen 
ja vakiinnuttamiseen johtaneet uudistukset ovat johtaneet työolojen paranemiseen. 
Huomattava kuitenkin on, että yliopistojen vastaajista monelta puuttuu perspektiivi 
työolojen muutokseen. Lyhytkestoisissa työsuhteissa työskentelevillä tutkijoilla ja assis-
tenteilla ei ollut selkeää kantaa työolosuhteiden kehittymisestä. Molemmilla sektoreilla 
työolosuhteiden ja työtyytyväisyyden välillä on voimakas positiivinen yhteys. 

Molemmilla sektoreilla työntekijät olivat melko tyytyväisiä työnsä materiaalisiin 
edellytyksiin. Myös työn tukipalveluihin oltiin melko tyytyväisiä, joskin sektorikoh-
taisia eroja mielipiteissä palvelujen laadusta oli. Tutkimuksen tukipalvelut ja erityisesti 
tutkimusrahoitus saivat työolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä vastaajilta heikoimman 
arvion. Ammattikorkeakoulujen vastauksissa korostuu tutkimuksen tukipalvelujen 
kehittämisen tarve.

Nuorten ura- ja kehitysmahdollisuudet näyttivät ammattikorkeakouluissa hyviltä 
useammin kuin yliopistoissa. Ammattikorkeakoulujen vastaajista useampi valitsisi 
myös uudelleen korkeakoulu-uran, jos valinta olisi mahdollisuus uusia. Yliopistoissa 
vanhimmat ikäryhmät ja erityisesti professorit olivat vakuuttuneimpia uravalintansa 
onnistuneisuudesta. 

Yliopistoissa naisista useampi oli harkinnut alanvaihtoa kuin miehistä ja miehistä 
useampi oli harkinnut siirtyvänsä esimiestehtäviin kuin naisista. Kyseessä saattaa tosin 
olla osittain ikään sidottu ilmiö. Yliopistoissa sukupuoli on edelleen voimakkaasti 
yhteydessä työntekijöiden akateemiseen asemaan. Ammattikorkeakouluissa ei yhtä 
voimakasta vertikaalista segregaatiota ole havaittavissa. Yliopistoissa työskentelevät 
ovat harkinneet ammattikorkeakouluissa työskenteleviä huomattavasti useammin 
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alan vaihtoa. Yliopistoissa työskentelee paljon sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole alansa 
työkokemusta yliopistoyhteisön ulkopuolelta.  Näin ollen yliopistolaisien alanvaihto 
saattaa olla suuremmasta halukkuudesta huolimatta vaikeampi totetuttaa kuin ammat-
tikorkeakouluissa työskentelevien.  
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LIITE 1. OTOS JA EDUSTAVUUS. VERTAILUJA KANSALLISIIN TILASTOIHIN

Taulukko 1.1 Yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilökunta korkeakouluittain otoksessa ja 
val ta kunnallisesti

KORKEAKOULU      N    %  OPM 2006* % Erotus pro
senttiyksikköä

Määrittelemätön 1 0,1
HY 290 26,0 22,6 3,4
JY 59 5,3

8,4
-3,1

OY 99 8,9
9,3

-0,4
JoY 56 5,0

4,0
1

KY 54 4,8
4,7

0,1
TY 124 11,1

9,2
1,9

TaY 92 8,3
6,6

1,7
ÅA 62 5,7

4,0
1,7

VY 13 1,2
1,5

-0,3
LY 30 2,7

1,9
0,8

TKKK 58      5,2
         11,2

-6,0
TTY 73 6,5

6,6
-0,1

LTY 37 3,3
3,8

-0,5
HKKK 17 1,5

1,6
-0,1

SHH 7 0,6
0,8

-0,2
TuKKK 10        0,9              

             1,2
-0,3

SibA 15 1,3
1,3

0
TaiK 18 1,5 1,6 -0,1

Yhteensä 1115 100 100 0

 *Lähde: OPM 2007, 31

LIITTEET
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Taulukko 1.2. Yliopistovastaajien tieteenala otoksessa ja kotatietokannan mukaan

Tieteenala1 Kysely % KOTA* %
Opettajankoulutus ja kasvatus 7,50 6,00
Humanistinen ja taide-ala 13,40 12,00
Yhteiskunta ja käyttäytymistieteet 12,00 8,00
Kauppatieteet, taloustieteet, hallintotieteet 6,30 6,80
Oikeustiede 2,30 1,40
Biologia, Fysiikka, matematiikka tietojenkäsittelytiede 21,60 17,70
Tekniset tieteet, arkkitehtuuri 13,50 24,00
Maatalous ja metsätieteet 3,10 2,30
Lääketieteet, terveystieteet, sosiaalitieteet 13,40 11,70
Liikenne, turvallisuus, palvelut 0,30 0,00
Ei mikään edellisistä, kysymys ei koske minua 6,60 10,00
Yhteensä 100 100

                      
* Lähde: KOTA 2008

1.   Koska KOTA-tietojärjestelmän tieteenalaluokitus ei ole yhdenmittainen kyselyn tieteenalaluoki-
tuksen kanssa, täytyi luokkia yhdistellä. Vertailtavuutta heikentää myös se, että  Kotassa luokitte-
lun perustana on koulutusala, kun taas kyselyssä vastaajan nykyisen yksikön tieteenala. Kyselyssä 
kysyttiin myös vastaajien opetusalaa, mutta kysymykseen vastattiin huonosti.  Monet tutkijat 
eivät vastanneet tähän kysymykseen laisinkaan. Opetusala oli vastaajilla varsin usein sama kuin 
yksikön tieteenalakin. Joissakin yksiköissä tilanne poikkesi kuitenkin tästä. Lääketieteellisissä 
sekä kasvatustieteellisissä ja opettajankoulutuksen yksiköissä yli 20 % vastaajista opetus ala oli 
jokin toinen kuin yksikön tieteenala. Kasvatustieteellisisä yksiköissä opetettiin käyttäytymis- ja 
yhteiskuntatieteitä sekä humanistisia tieteitä. Lääke-, terveys- ja sosiaalitieteellisissä yksiköissä 
opetettiin em. Lisäksi kaupallisia ja hallinnollisia aineita. Yksikön tieteenala ei siis välttämättä ole 
vastaajan oma opetusala. Vastaavanlaisia ongelmia on myös KOTA-tietokannan luokituksissa ja 
tilastokeskuksen luokituksissa.  Vertailua varten tehdyt luokka muutokset ovat seuraavanlaiset: 
Kysely = Kota, Humanistinen ja taideala = Teologinen, humanistinen, taideteollinen, musiikkiala, 
teatteri- ja tanssiala; Opettajan koulutus ja kasvatustiede = Kasvatustieteellinen; Kauppa- ta-
lous- ja hallintotieteet = Kauppatieteellinen; Oikeustiede = Oikeustiede; Biologia, Fysiikka, 
matematiikka, tietojenkäsittelytieteet = Luonnontieteellinen; Tekniset tieteet, arkkitehtuuri 
= teknillistieteellinen, Maatalous- ja metsätieteet = Maatalousmetsätieteellinen; Lääketieteet, 
terveystieteet, sosiaalitieteet = Lääketieteellinen, terveystieteellinen, eläinlääketieteellinen, ham-
maslääketieteellinen; Liikenne, turvallisuus, palvelut = ei vastinetta; Ei mikään edellisistä, 
kysymys ei koske minua = Tieteenala määrittelemätön, liikuntatieteellinen, farmasia. 
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Taulukko 1.3 Tutkinnot ammattinimikkeittän

  Ylin tutkinto
 Alempi kkt. Ylempi 

kkt.  Lisensiaatti Tohtori Yhteensä

Nimike Tutkija N 8 268 33 81 390
% 2,1 68,7 8,5 20,8 100,0

Vanhempi tutkija N 0 2 3 67 72
% 0,0 2,8 4,2 93,1 100,0

Assistentti N 1 48 13 13 75
% 1,3 64,0 17,3 17,3 100,0

Lehtori N 1 57 27 95 180
% 0,6 31,7 15,0 52,8 100,0

Yliassistentti N 0 5 7 46 58
% 0,0 8,6 12,1 79,3 100,0

Professori N 0 1 2 207 210
% 0,0 0,5 1,0 98,6 100,0

Muu N 2 24 9 55 90
% 2,2 26,7 10,0 61,1 100,0

Yhteensä N 12 405 94 564 1075
  % 1,1 37,7 8,7 52,5 100,0

Taulukko 1.4  Vastaajien ylin korkeakoulututkinto korkeakoulusektoreittain CAP-surveyssä 
ja tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan

Yliopistot AMK Yhteensä
 Ylin tutkinto CAP TK* CAP TK* Cap
Alempi kk-tutkinto 1  % (N =12)  2 % (muu) 6 % (20) 12% (muu) 2 % (33)
Ylempi kk-tutkinto 37 % (413) 38 % 63 % (208) 70 % 43 % (621)
Lisensiaatti 9 % (99) 10 % 14 % (46) 11 % 10 % (145)
Tohtori 53 % (585) 50 % 16 % (55) 7 % 45 % (642)
Yhteensä 100,0%  (1109) 100 % 100,0% (329) 100 % 100, 0 % (1441)

*Lähde: Tilastokeskus 2006a
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Taulukko 1.5 Yliopistovastaajat ammattinimikkeittäin otoksessa ja  KOTA-tietokannassa

Nimike2 Kysely % KOTA* %
 Tutkija3 42,9 54,4
 Assistentti 6,9 6,9
 Lehtori 16,7 17,8
 Päätoiminen tuntiopettaja - 1,50 
 Yliassistentti 5,4 4,5
 Yliopettaja 0,3 -
 Professori 19,5 15

 Muu 8,3 -

Yhteensä
N

100,0
1081

100,0

 *Lähde: KOTA 2008

Taulukko 1.6  Ammattikorkeakouluvastaajat ammattiryhmittäin

Ammattiryhmä4 Kysely KOTA5 N
 Yliopettaja 23,2 14,5 73
 Muu opetus ja T&K henkilökunta 76,8 85,55 242
Yhteensä 100,0 100,0 315

                           

2. Mikäli ryhmiä halutaan verrata KOTA-tietokannan tietoihin, täytyy tutkimushenkilökunnan 
prosentti osuudet laskea yhteen sillä KOTA-tietokanta luokittelee tutkimushenkilöstön tutkijoihin 
ja tutkimuskoulujen tutkijoihin.  KOTA-tilastoihin kyselyaineiston vertaaminen on vaikeaa myös 
siksi, että tilastoissa opetushenkilökunta kulkee omana kokonaisuutenaan. 

 Vertailu on tehty perusjoukon korkeakoulujen budjettivaroin palkatun opetushenkilökunnan ja 
kaiken tutkimushenkilökunnan yhteenlasketusta määrästä lasketulla prosentilla.

3. Sisältää kyselyn luokat tutkija ja vanhempi tutkija ja KOTA-tietokannan luokat tutkijakoululainen 
ja tutkimushenkilöstö.

4. Verrattaessa lehtoreiden määrää KOTA-tietoihin näyttäisi otos olevan hyvin edustava. Yliopettajien 
kohdalla näyttäisi otoksessa olevan yliedustavuutta. Kuitenkin vertailu jää hataralle pohjalle sillä 
AMKOTA-tietokannassa päätoimisia tuntiopettajia ammattikorkeakoulujen opetushenkilökun-
nasta on neljännes. Tuntiopettajiksi sarakkeen muu valinneista ammattinimikkeekseen ilmoitti 
kuitenkin ainoastaan 2,5 % vastanneista. Mikäli kaikkien vastaajien muu sarakkeen vapaan kentän 
vastauksia tarkastellaan, reilu 10 % vastanneista on tulkittavissa päätoimisiksi tuntiopettajiksi. Muu 
sarakkeessa yleisimpiä nimikkeitä tuntiopettajan lisäksi oli tutkimusjohtaja, koulutuspäällikkö ja 
vararehtori. Ammattikorkeakoulujen kohdalla ammattinimike kysymys ei siis ole validi. Ainoa 
jaottelu ammattinimikkeittäin voidaan tehdä yliopettajien ja muun henkilökunnan välillä ja todeta 
että yliopettajat ovat otoksessa selvästi yliedustettuina. 

5. Prosentit laskettu opetushenkilöstön (N 5956,2) ja T&K-henkilöstön (N578,9) yhteenlasketusta 
määrästä. Vertailu on suuntaa antava, sillä T&K -henkilökunta näyttäisi olevan sekoittunut muuhun 
henkilökuntaan. 



130  – Aarrevaara & Pekkola

Taulukko 1.7 Yliopistovastaajien sukupuolijakauma tieteenaloittain 
 

  Mies Nainen Yhteensä
Tieteenala Opettajankoulutus ja kasvatus N 30 39 69
 % 43,5% 56,5% 100,0%
 Humanistinen ja taide-ala N 49 76 125
 % 39,2% 60,8% 100,0%
 Yhteiskunta ja käyttäytymistieteet N 50 61 111
 % 45,0% 55,0% 100,0%
 Kauppatieteet, taloustieteet, hallintotieteet N 33 24 57
 % 57,9% 42,1% 100,0%
 Oikeustiede N 14 8 22
 % 63,6% 36,4% 100,0%
 Biologia, N 36 50 86
 % 41,9% 58,1% 100,0%
 Fysiikka, matematiikka tietojenkäsittelytiede N 96 18 114
 % 84,2% 15,8% 100,0%
 Tekniset tieteet, arkkitehtuuri N 85 40 125
 % 68,0% 32,0% 100,0%
 Maatalous ja metsätieteet N 11 18 29
 % 37,9% 62,1% 100,0%
  Lääketieteet, terveystieteet, sosiaalitieteet N 52 70 122
  % 42,6% 57,4% 100,0%
                      Yhteensä N 456 404 860
p > ,001 % 53,0% 47,0% 100,0%

Taulukko 1.8  Yliopistovastaajien sukupuoli ammattinimikkeittäin

Sukupuoli
Ammattinimike Mies % Nainen %
Tutkija 44,0 56,0
Vanhempi tutkija 62,0 38,0
Assistentti 40,0 60,0
Lehtori 45,2 54,8
Yliassistentti 55,2 44,8
Professori 74,5 25,5
Muu 45,5 54,5

Yhteensä 51,7 48,3

p < ,001
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LIITE 2. TYÖSUHDE JA PALKKAUS 

Taulukko 2.1  Yliopistovastaajien vakinaiset ja toistaiseksi solmitut työsuhteet, määräaikaiset 
työsuhteet sekä muunlaiset työsuhteet ikäryhmittäin.  

 Ikäryhmät
     <35 v.  35-39 v. 40-44 v. 45-49 v. 50-54 v. 55 v. Yhteensä

Työsuhde Vakinainen, 
toistaiseksi

N 38 27 45 53 68 165 396
 % 10,8% 18,0% 32,4% 48,6% 62,4% 79,7% 37,2%
 Määräaikainen N 299 120 88 55 39 38 639
  % 85,2% 80,0% 63,3% 50,5% 35,8% 18,4% 60,0%
 Muu N 14 3 6 1 2 4 30

  % 4,0% 2,0% 4,3% ,9% 1,8% 1,9% 2,8%

                    Yhteensä N 351 150 139 109 109 207 1065

Taulukko 2.2  AMK-vastaajien vakinaiset ja toistaiseksi solmitut työsuhteet, määräaikaiset 
työsuhteet sekä muunlaiset työsuhteet ikäryhmittäin. 

 Ikäryhmät

  >35 v. 35-39 v. 40-44 v. 45-49 v. 50-54 v. 55 v. Yhteensä

Työsuhde
Vakinainen, 
toistaiseksi

N 7 19 29 42 58 106 261

  % 38,9% 76,0% 76,3% 80,8% 81,7% 92,2% 81,8%
 Määräaikainen N 11 6 8 9 11 8 53
  % 61,1% 24,0% 21,1% 17,3% 15,5% 7,0% 16,6%

 Muu N 0 0 1 1 2 1 5

  % ,0% ,0% 2,6% 1,9% 2,8% ,9% 1,6%

                   Yhteensä N 18 25 38 52 71 115 319

p-arvo < ,001. Huom. Muu-
sarakkeen pienet vastaaja
 määrät.

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Taulukko 2.3 Yliopistovastaajien määräaikaiset työsuhteet ammattinimikeittäin

Vakinainen Määräaikainen Muu Yhteensä

Nimike Tutkija 54 322 8 384
  14,1% 83,9% 2,1% 100,0%

 Vanhempi tutkija 21 48 2 71
  29,6% 67,6% 2,8% 100,0%

 Assistentti 5 69 1 75

  6,7% 92,0% 1,3% 100,0%

 Lehtori 122 53 5 180

  67,8% 29,4% 2,8% 100,0%

 Yliassistentti 3 52 3 58

  5,2% 89,7% 5,2% 100,0%

 Professori 163 43 3 209

  78,0% 20,6% 1,4% 100,0%

 Muu 30 51 8 89

  33,7% 57,3% 9,0% 100,0%

               Yhteensä 398 638 30 1066
 37,3% 59,8% 2,8% 100,0%
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LIITE 3.  OPETUS JA TUTKIMUS

3.1 CAP-aineiston ja Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen vertailtavuus.

Ajankäyttöä koskevien vastauksien suuri hajonta tuottaa hankaluuksia aineiston tarkaste-
luun. Samoja ongelmia on ollut myös ilmeisesti tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen 
2005 tekijöillä. Mikäli kuitenkin halutaan verrata kahden vuoden takaisia tilastokeskuksen 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ajankäyttötutkimuksen ja CAP-surveyntietoja on 
otettava huomioon suurien hajontojen lisäksi kyselyihin liittyen seuraavia varauksia:

1. CAP-tutkimuksessa kysyttiin tavanomaisen työviikon tuntimäärää opetusperiodilla 
ja sen ulkopuolella kun taas tilastokeskuksen tiedot perustuvat viikoittaiseen seu-
rantaan koko vuoden ajalta. Tilastokeskuksen tuloksissa on siis kausivaihtelut otettu 
huomioon. Näyttää siltä, ettei tarkastelu jaksojen erilaisuus aineistojen välillä selitä 
muutoksia, sillä periodien ja periodien ulkopuolisen ajan (kesä) väliset erot ovat 
pääosin tutkimuksen ja opetuksen välisiä. Hallintotehtävien väliset jaksottaiset erot 
ovat tilastokeskuksen tutkimuksessa varsin vähäisiä heinäkuuta lukuun ottamatta. 
(Tilastokeskus 2006a,21).   

2. CAP-tutkimuksessa ammattikorkeille ja yliopistoille lähetettiin yhdenmukainen 
kyselylomake. Tilastokeskuksen tutkimuksessa ne erosivat toisistaan.

3. CAP-tutkimuksen ja tilastokeskuksen ammatti, tieteenala ja koulutusalaluokitukset 
eivätkä ne ole yhteneviä eivätkä täysin yhdenmukaistettavissa

4. CAP-tutkimuksen otos oli huomattavasti pienempi kuin tilastokeskuksen otos 
(kaikki budjettirahoitteiset päätoimiset opetus- ja tutkimusvirat) ja se kohdistui eri 
ryhmään. Tilastokeskuksen otoksessa ei mukana ole tutkijakoulujen tutkijoita eikä 
ulkopuolisella rahoituksella palkattua henkilökuntaa. Otokset eivät ole suhteellisesti 
täysin vastaavia.

5. CAP-tutkimuksessa opetuksen ja tutkimuksen lisäksi kysyttiin palvelu, hallinto ja 
muita tunteja, joista jatkossa muodostetaan summamuuttuja muut tunnit.  Tilasto-
keskuksen kyselyssä tunnit jaettiin yliopistojen kohdalla 16 ja ammattikorkeakou-
luilla 19 toimintaluokkaan joista muodostettiin summamuuttujat opetus- tutkimus 
ja muut tunnit. 

6. Vertailua voidaan tehdä vain yliopisto / tiedeyliopisto, päätieteenala ja joidenkin 
ammat tiryhmien tasolla
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Taulokko 3.2  Assistenttien, yliassistenttien ja professoreiden ajankäytönrakenne tilastokes-
kuksen ajankäyttötutkimuksen ja CAP-tutkimuksen mukaan. 

Opetus % (N) Tutkimus % Muu %
TK 2005 * CAP 2008 TK 2005* CAP 2008 TK 2005* CAP 2008

Assistentti 37 (949) 37 (67) 52 44 11 18

Yliassistentti 47 (533) 51 (53) 39 30 15 19

Professori 44 (1906) 38 (191) 32 29 24 33

* Lähde: Tilastokeskus 2006a 

Taulukko 3.3 Ajankäyttö opetukseen ja tutkimukseen ja muihin työtehtäviin tilastokeskuksen 
ajankäyttötutkimuksen ja CAP-tutkimuksen mukaan päätieteenaloittain. 

 Opetus ja tutkimus % (N) Muut  
 CAP 2008 TK 2005* CAP 2008 TK 2005*

Luonnontieteet 82 (173) 83 (1751) 18 17
Tekniikka 78 (108) 84 (1031) 22 16
Lääke- ja hoitotieteet 75 (104) 84 (1035) 25 16
Maatalous- ja metsätieteet 90 (26) 84 (136) 10 16
Yhteiskuntatieteet 79 (221) 81 (1765) 21 19
Humanistiset tieteet 82 (109) 81 (1466) 18 19
Yhteensä 80 (741) 82 (7184) 20 18

* Lähde: Tilastokeskus 2006

Taulukko 3.4 Palvelutuntien, hallintotuntien ja muiden tuntien keskimääräinen osuus työ-
ajasta sukupuolittain.

Osuus viikkotunneista %    
  Miehet Naiset erotus p-arvo
Palvelutunnit 6,2 3,4 2,8 < ,001
Hallintotunnit 12,2 7,9 4,3 < ,001
Muut tunnit 6,3 4,9 1,4 < ,05
N 476 435
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Taulukko 3.5 Hallinto- ja palvelutuntien korrelaatio opetus- ja tutkimustuntien kanssa yliopis-
tovastaajilla ammattiryhmittäin.
 

Optustustunnit Tutkimustunnit N
Tutkija

Palvelutunnit -,055 -,347*** 308
Hallintotunnit ,077 -,329***

Vanhempitutkija
Palvelutunnit -,220 -,405** 54
Hallintotunnit -,065 -,393**

Assistentti
Palvelutunnit -,184 -,287** 67
Hallintotunnit -,156 -,148

Lehtori
Palvelutunnit -,300*** ,025 149
Hallintotunnit -,360*** -,144

Yliassistentti
Palvelutunnit -,277 ,139 53
Hallintotunnit -,279* ,197

Professori
Palvelutunnit -,257 ,073 191
Hallintotunnit -,232*** -,439***

Kaikki yliopistovastaajat (ml. muut)
Palvelutunnit ,051 -,229*** 924
Hallintotunnit -,046 -,397***

Taulukko 3.6 Hallinto- ja palvelutuntien korrelaatio opetus- ja tutkimustuntien kanssa am-
mattikorkeakouluvastaajilla ammattiryhmittäin.

Opetustustunnit Tutkimustunnit N

Muut
Palvelutunnit -,336*** ,011 187
Hallintotunnit -,517*** -,172*

Yliopettajat
Palvelutunnit -,378** -,015 59
Hallintotunnit -,407** -,257*

Kaikki ammattikorkeakouluvastaajat
Palvelutunnit -,340*** ,011 924
Hallintotunnit -,139* -,192***
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Taulukko 3.7 Professorien ja yliopettajien ajankäytön rakenne

Professori Yliopettaja T-testi
h/vk Keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta p-arvo
Opetus 18,5 9,2 24,8 10,3 <,001
Tutkimus 14,6 9,7 8,4 7,6 <,001
Palvelu 3,2 4,6 2,7 4,8 > ,05
Hallinto 9,4 7 6,4 5,6 < ,01
Muut 3,9 3,8 3,1 4,6 > ,05
Kokonais 49,6 9,8 45,4 10 <,01
N 62 191

Taulukko 3.8 Opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon keskimääräinen osuus yliopistovastaajien  
työajasta (%) ensisijaisen mielenkiinnon kohteen mukaan  

Osuus työajasta Ensisijainen 
mielenkiinnon kohde N Keski-

arvo
Keski-
hajonta

Opetus Opetus 208 56,7% 24,5 % p  < ,001 (t-testi)
Tutkimus 715 26,3 % 25,0 %

Tutkimus Opetus 208 18,8 % 17,5 % p  < ,001 (t-testi)
Tutkimus 715 54,1 % 31,6 %

Hallinto Opetus 208 12,6 % 15,1 % p  < ,01 (t-testi)
Tutkimus 715 9,0 % 12,1 %

Taulukko 3.9 Opetuksen, tutkimuksen ja palvelutehtävän keskimääräinen osuus ammatti-
korkeakouluvastaajien työajasta (%) ensisijaisen mielenkiinnon kohteen mukaan 

Tehtävä Ensisijainen 
mielenkiinnon kohde N Keski-

arvo
Keski-
hajonta

Opetus Opetus 200 66,2 % 24,8 % p  < ,001 (t-testi)
Tutkimus 60 41,4 % 27,7 %

Tutkimus Opetus 200 10,3 % 11,4 % p  < ,001 (t-testi)
Tutkimus 60 25,8 % 22,3 %

Palvelu Opetus 200 4,9 % 9,6 % p  < ,05 (t-testi)
Tutkimus 60 9,3 % 14,7 %
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Taulukko 3.10 Yliopistovastaajien näkemys opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen vaikeu-
desta orientoitumisen mukaan.

Ensisijainen mielenkiinnon kohde
Opetus Tutkimus Yhteensä

Opetuksen ja 1 Samaa mieltä % 52,6 32,8 37,2
tutkimuksen N 123 269 392
yhdistäminen 2 Neutraali kanta % 21,4 31,4 29,2
on vaikeaa N 50 258 308

3 Eri mieltä % 26,1 35,8 33,6
N 61 294 355

Yhteensä % 100,0 100,0 100,0
P < ,000 N 234 821 1055



138  – Aarrevaara & Pekkola

. 
Yl

iop
ist

o
AM

K
p-

ar
vo

Vä
ittä

mä
    

 S
am

aa
 

    
 m

iel
tä

   N
eu

tra
ali

 
   k

an
ta

    
  E

ri-
    

 m
iel

tä
    

N
    

Sa
ma

a
    

 m
iel

tä
    

  N
eu

tra
ali

 
    

  k
an

ta
    

 E
ri -

    
mi

elt
ä

   N

Kä
ytä

n p
er

us
tai

toj
en

 op
etu

ks
ee

n e
ne

mm
än

 ai
ka

a k
un

 ha
lua

isi
n 

op
isk

eli
joi

de
n p

uu
tte

ell
ist

en
 tie

toj
en

 ja
 ta

ito
jen

 vu
ok

si.
 

41
,0 

%
29

,6 
%

29
,3 

%
82

3
52

,8 
%

24
,1 

%
23

,1 
%

30
7

< 
,01

Mi
nu

a o
n r

oh
ka

ist
u p

ar
an

tam
aa

n o
pe

tus
tai

toj
an

i o
pe

tuk
se

n 
ar

vio
inn

in 
se

ur
au

ks
en

a .
12

,4 
%

18
,8 

%
68

,8 
%

81
7

15
,6 

%
20

,5 
%

63
,9 

%
30

2
> 

,05

Ko
rke

ak
ou

lus
sa

ni 
on

 ta
rjo

lla
 rii

ttä
vä

sti
 ku

rss
eja

 op
etu

ks
en

 
laa

du
n p

ar
an

tam
ise

ks
i.

42
,4 

%
33

,5 
%

24
,1 

%
82

5
28

,3 
%

27
,0 

%
44

,7 
%

30
0

< 
,00

1

Op
etu

ks
es

sa
ni 

pa
ino

ttu
va

t k
äy

tän
töö

n s
uu

nta
utu

ne
et 

tie
do

t ja
 ta

ido
t.

42
,4 

%
29

,2 
%

28
,4 

%
83

9
76

,3 
%

15
,9 

%
7,8

 %
30

8
< 

,00
1

Pa
ino

tan
 ku

rss
eil

lan
i k

an
sa

inv
äli

stä
 nä

kö
ku

lm
aa

 ja
 si

sä
ltö

ä.
52

,2 
%

28
,3 

%
19

,4 
%

82
9

48
,4 

%
34

,9 
%

16
,8 

%
30

4
> 

,05

Si
sä

lly
tän

 ku
rss

eih
ini

 ke
sk

us
tel

uja
 ar

vo
ist

a j
a e

tiik
as

ta.
49

,2 
%

23
,7 

%
27

,2 
%

82
4

62
,1 

%
23

,9 
%

13
,9 

%
30

9
< 

,00
1

An
na

n o
pis

ke
lijo

ille
ni 

tie
toa

 vi
lpi

n j
a p

lag
ioi

nn
in 

se
ur

au
ks

ist
a.

40
,2 

%
26

,2 
%

33
,6 

%
82

1
57

,6 
%

24
,0 

%
18

,4 
%

30
4

< 
,00

1

Ku
rss

eil
lan

i a
nn

ett
av

at 
ar

vo
sa

na
t p

er
us

tuv
at 

op
isk

eli
joi

de
n o

sa
am

ise
en

.
91

,9 
%

6,3
 %

1,9
 %

82
8

95
,1 

%
4,2

 %
0,7

 %
30

7
> 

,05

Ul
ko

ma
ist

en
 op

isk
eli

joi
de

n m
ää

rä
 on

 ka
sv

an
ut 

se
n j

älk
ee

n 
ku

n a
loi

n o
pe

tta
a k

or
ke

ak
ou

lus
sa

.
66

,2 
%

21
,7 

%
12

,0 
%

81
4

63
,3 

%
18

,4 
%

18
,4 

%
29

4
< 

,05

Tä
llä

 he
tke

llä
 us

eim
ma

t o
pis

ke
lija

ni 
ov

at 
ulk

om
aa

lai
sia

.
8,4

 %
10

,4 
%

81
,2 

%
82

3
5,0

 %
7,7

 %
87

,3 
%

29
9

< 
,05

Tu
tki

mu
sa

kti
vit

ee
ttin

i v
ah

vis
tav

at 
op

etu
sta

.
77

,4 
%

13
,4 

%
9,2

 %
82

7
49

,3 
%

23
,7 

%
27

,0 
%

27
0

< 
,00

1

Yh
tei

sk
un

na
llin

en
 pa

lve
lut

eh
täv

ä v
ah

vis
taa

 op
etu

ste
htä

vä
n t

ote
utt

am
ist

a.
37

,7 
%

35
,8 

%
26

,5 
%

77
4

44
,1 

%
30

,0 
%

25
,9 

%
27

0
> 

,05

Ta
ul

uk
ko

 3
.1

1 
Va

st
aa

jie
n 

nä
ke

m
yk

si
ä 

op
et

uk
se

st
a 

ko
rk

ea
ko

ul
us

ek
to

re
itt

ai
n 



Muuttuva akateeminen professio Suomessa – 139  

Taulukko  3.12 Sukupuolien välisiä eroja opetukseen liittyvissä väittämissä

Yliopisto AMK
Mies  % Nainen % N p-arvo Mies  % Nainen % N p-arvo

Sisällytän kursseihini 
keskustelujaarvoista ja etiikasta. 32,4 57,8 815 <,001 40,6 78 305 <,001

Annan opiskelijoilleni tietoa vilpin
ja plagioinnin seurauksista. 33,6 48,7 812 <,001 45,7 65,9 300 <,001

Korkeakoulussani on tarjolla riittävästi 
kursseja opetuksen laadun parantamiseksi. 37,8 21,9 296 <,05

Taulukko  3.14 Ikäryhmien välisiä eroja opetukseen liittyvissä väittämissä

<35 35-39 40-44 45-49 50-54 55- N p-arvo

Opetuksessani painottuvat käytän-
töönsuuntautuneet tiedot ja taidot. 27,5 % 48,1 % 42,7 % 46,2 % 52,6 % 49,5 % 810 <,001

Painotan kursseillani kansainvälistä
näkökulmaa ja sisältöä. 38,1 % 55,6 % 42,6 % 58,4 % 57,9 % 65,3 % 813 <,001

Sisällytän kursseihini keskusteluja 
arvoista ja etiikasta. 31,3 % 42,2 % 53,0 % 53,9 % 58,9 % 62,4 % 810 <,001

Tutkimusaktiviteettini vahvistavat 
opetusta.

68,9 % 83,6 % 83,5 % 81,9 % 78,7 % 76,6 % 811 <,05

Yhteiskunnallinen palvelutehtävä 
vahvistaa opetustehtävän 
toteuttamista.

24,7 % 33,7 % 35,7 % 44,9 % 40,0 % 49,7 % 760 <,001

Taulukko  3.15 Tutkimusyhteistyö ja yksintyöskentely korkeakoulusektoreittain.

Yliopisto AMK
Kyllä Ei Kyllä Ei p-arvo

Työskenteletkö yksin kaikissa tutkimusprojekteissasi6 % 15,5 84,5 22,2 77,8 < ,05
N 157 843 36 126

Työskenteletkö yhteistyössä missään tutkimusprojektissasivi % 89,1 10,9 76,0 24,0 < ,001
N 911 111 127 40

Työskenteletkö yhteistyössä muiden korkeakoulujen tai 
tutkimustenlaitosten henkilökunnan kanssa Suomessa % 70,5 29,4 59,0 41,0 < ,05

716 298 98 68
Teetkö yhteistyötä kansainvälisten kollegojen kanssa % 72,5 27,5 49,7 50,3 < ,001

N 740 280 83 84

6. Kysymys kuului Suomeksi ja ruotsiksi ”Työskenteletkö yksin kaikissa tutkimusprojekteissasi?” 
ja englanniksi ”Are you working individually/with out collaboration on any of your research 
projects?” Tämä selittää prosentti eroa kahden väittämän välillä. Periaatteessa kysymysten ei siis 
kuuluisi olla toisilleen poissulkevia.
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Taulukko 3.16 Miten tutkimuskohteesi on painottunut tänä (tai edellisenä) lukuvuonna? 
Vastaukset korkeakoulusektoreittain. 

Yliopisto AMK Yhteensä
Yhteen tieteenalaan 1 Erittäin paljon % 16,6 18,3 16,8
sijoittuva 2 % 21,9 23,9 22,2

3 % 20,5 16,2 19,9
4 % 27,1 21,1 26,4
5 Ei  lainkaan % 13,9 20,4 14,7
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0

p > ,05 N 958 142 1100

Yliopisto AMK Yhteensä
Monitieteinen 1 Erittäin paljon % 25,5 17,7 24,6

2 % 33,1 32,6 33,0
3 % 16,1 17,7 16,3
4 % 13,9 13,5 13,9
5 Ei  lainkaan % 11,4 18,4 12,3

p > ,05 Yhteensä % 100,0 100,0 100,0
N 983 141 1124

Taulukko 3.17 Tutkimuskohteenpainottuminen monitieteisesti ja yhteen tieteenalaan pää-
tieteenaloittain.

  Monitieteinen vastaukset 
1 & 2

Yksitieteinen vastaukset 
1 & 2

Maatalous- ja metsätieteet 68,0 % 20,0 %
Yhteiskuntatieteet 67,9 % 31,0 %
Humanistiset tieteet 66,3 % 37,5 % 
Tekniikka 56,0 % 45,2 %
Lääke- ja hoitotieteet 52,7 % 42,7 %
Luonnontieteet 45,8 % 44,8 %
Yhteensä 58,4 % 38,7 % 
N 764 738

 1= Erittäin paljon 5 = ei lainkaan
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Taulukko 3.18 Tutkimuskohteen painottuminen soveltavaan tutkimukseen korkea-
koulusektoreittain.
 

Yliopisto AMK Yhteensä
Perus / 1 Erittäin paljon % 33,1 7,9 30,0
Teoreettinen tutkimus 2 % 29,5 16,4 27,9

3 % 17,4 15,0 17,1
4 % 13,2 22,1 14,3
5 Ei  lainkaan % 6,8 38,6 10,7

p < ,001  Yhteensä % 100,0 100,0 100,0
N 996 140 1136

Yliopisto AMK Yhteensä
Soveltava / 1 Erittäin paljon % 23,8 37,3 25,6
Käytännönläheinen tutkimus 2 % 38,9 45,6 39,8

3 % 16,1 10,8 15,4
4 % 14,7 3,2 13,1
5 Ei  lainkaan % 6,6 3,2 6,1

p < ,001  Yhteensä % 100,0 100,0 100,0
N 1001 158 1159

Miten tutkimuskohteesi on painottunut tänä (tai edellisenä) lukuvuonna Soveltavaan / käytännönläheiseen tutkimukseen ? 
1 = Erittäinpaljon 5 = Ei lainkaan 

Taulukko 3.19  Soveltavan ja perustutkimuksen painotuksen yhteys yliopistovastaajien 
osalta

N r p-arvo
Opettajankoulutus ja kasvatustiede 54 -,266 > 0,5
Humanistiset tieteet tai taideala 104 -,382 < ,001
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 110 -,520 < ,001
Kauppatieteet, hallintotieteet, taloustieteet 53 -,562 < ,001
Oikeustiede 21 -,186 > ,05
Biologia 84 -,558 < ,001
Fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittelytiede  107 -,496 < ,001
Tekniset tieteet, arkkitehtuuri 116 -,360 < ,001
Maatalous- ja metsätieteet 28 -,394 < ,05
Lääketiede, terveystieteet, sosiaalitieteet 117 -,545 < ,001
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Taulukko 3.20  Tutkimuskohteitaan erittäin paljon ja paljon painottavien osuus

Kuinka tutkimuskohteesi on painottunut…..
Yliopisto 

Vastukset 
1 & 2

AMK Vastukset 
1 & 2 p-arvo

Perustutkimus/ Teoreettinen tutkimus 62,7 % 24,3 % < ,001
N 624 34

Soveltava / Käytännönläheinen tutkimus 62,6 % 82,9 % <,001
N 627 131

Kaupallinen tai teknologian siirtoon tarkoitettu tutkimus 32, 0 % 24,3 % > ,05
N 164 33

Sosiaalisesti suuntautunut tai yhyteiskunnan 
kehittämiseksi tarkoitettu tutkimus

47,2 % 39,1 % > ,05

N 320 54
Kansainvälinen tai kansainvälisesti suuntautunut tutkimus 62,8 % 39,9 % < ,001

N 609 55
Yhteentieteenalaan sijoittunut tutkimus 38,5 % 42,3 % > ,05

N 369 60
Monitieteinen tai tieteidenvälinen tutkimus 58,6 % 50,4 % > ,05

N 579 71

korkeakoulusektoreittain. 1 = Erittäin paljon 5 = Ei lainkaan

Taulukko 3.21 Tutkimuksessaan kaupallisuutta, yhteiskunnallista, soveltavaa ja perustutki-
musta painottavien osuudet tieteenaloittain.  

  Päätieteenalat tilastokeskuksen mukaan

Painotus    
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Kaupallinen N 32 40 19 4 29 4 128 < ,001
% 17,4 35,1 17,8 15,4 13,2 4,4 17,3

Sosiaalinen N 16 15 31 4 156 35 257 < ,001
% 8,6 13,3 29,2 15,4 65,8 37,2 33,7

Soveltava N 94 93 84 20 157 46 494 < ,001
% 49,0 78,8 71,2 71,4 65,1 45,5 61,9

Perustutkimus N 136 56 71 12 146 78 499 < ,001
% 70,1 47,9 60,7 42,9 61,3 75,0 62,5

 
(vastausvaihtoehdot 1 ja 2; 1 = Erittäinpaljon 5 = Ei lainkaan) 
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3.22 Kysymykseen vastanneiden keskimääräiset julkaisumäärät viimeisenä kolmena 
vuotena

Julkaisu N k.arvo k.hajonta p-arvo

Tieteellistä monografi aa jossa olet ensimmäisenä 
tekijänä tai kirjoittajana Yliopisto 985 0,4 0,9 > ,05

AMK 151 0,3 0,7
Tieteellistä monografi aa jossa olet toimittajana 
tai mukana toimittamassa 

Yliopisto 985 0,4 0,9 > ,001

AMK 151 0,1 0,5
Artikkelia joka on julkaistu tieteellisessä kirjassa 
tai tieteellisessä lehdessä Yliopisto 985 5,9 9,2 > ,001

AMK 151 1,3 2,2
Tutkimusraporttia / monografi aa joka on kirjoitettu 
ulkopuolisella rahoituksella toimivaa projektia varten Yliopisto 985 1,2 2,9 > ,05

AMK 151 1,0 2,8
Esitystä tieteellisessä konferenssissa (paper) Yliopisto 985 5,0 7,4 > ,001

AMK 151 1,3 2,4
Oman tieteenalaan liittyvää artikkelia joka on julkaistu 
sanomalehdessä tai aikakausilehdessä Yliopisto 985 1,4 3,4 > ,05

AMK 151 1,2 3,3
Patentoitua keksintöä tai menetelmää Yliopisto 985 0,1 0,4 > ,05

AMK 151 0,1 0,4
Julkiseen käyttöön tarkoitettua tietokoneohjelmaa Yliopisto 985 0,1 0,5 > ,001

AMK 151 0,0 0,2
Julkisesti esille asetettua tai esitettyä taiteellista työtä Yliopisto 985 0,2 1,4 > ,05

AMK 151 1,3 8,7
Tuotettua videota tai fi lmiä Yliopisto 985 0,1 0,4 > ,05

AMK 151 0,1 0,4
Muuta (tarkenna) Yliopisto 985 0,3 3,5 > ,05

AMK 151 0,2 1,1
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Taulukko 3.23  Tieteellinen aktiivisuus sektoreittain mikäli vastaaja raportoi kyseistä tieteel-
listä suoritetta

On tuottanut viimeisenä kolmena vuonna keskimäärin, 
jos tuottanut vähintään yhden

Yliopisto AMK

keskiarvo *
(keskihajonta)

keskiarvo *
(keskihajonta)

p-arvo
(T-testi)

Tieteellinen monografi a, jossa ensimmäisenä tekijänä 1,56 (1,17) 1,35 (0,95) > ,05
Tieteellinen monografi a, jossa toimittajana tai 
mukana toimittamassa 1,76 (1,34) 1,31 (0,8) > ,05

Tieteellisessä kirjassa tai lehdesä julkaistu artikkeli 7,15 (9,69) 2,69 (2,61) < ,001
Tutkimusraportti / monografi a, joka on kirjoitettu 
ulkopuolisella rahoituksella toimivaa projektia varten 3,37 (4,03) 2,49 (4,03) > ,05

Esitystä tieteellisessä konferenssissa 6,09 (7,76) 3,13 (2,93) < ,01
Omaan tieteenalaan liittyvä artikkeli, joka on 
julkaistu sanoma- tai aikakauslehdessä 3,73 (4,82) 3,12 (4,70) > ,05

Patentoitu keksintö tai menetelmä 1,73 (0,91) 2,00 (2,00) > ,05
Julkiseen käyttöön tarkoitettu tietokone ohjelma 1,94 (1,38) 1,5 (0,71) > ,05
Julkisesti esille asetettu taiteellinen työ 4,67 (13,33) 6,53 (25,13) > ,05
Tuotettu video tai fi lmi 1,77 (1,73) 1,57 (0,97) > ,05
Muu 4,98 (3,00) 12,73 (2,7) > ,05
Tutkimusosioon vastanneita

*Keskiarvot on esitetty kyseistä tieteellistä suoritetta raportoineiden osalta. 

Taulukko 3.24  Julkaisujen laatu kysymykseen vastanneiden osalta

Kuinka monta prosenttia julkaisuistasi kolmen viime 
vuoden aikana oli ? N k.arvo k.hajonta p-arvo

Julkaistu eri kielellä kuin millä korkeakoulusi antaa opetusta Yliopisto 902 55,9 43,6 p < ,001
AMK 106 24,0 36,7

Julkaistu yhteistyössä nykyisen työskentelymaasi 
kollegojen kanssa Yliopisto 902 49,0 43,2 p < ,001

AMK 106 21,4 37,0
Julkaistu yhteistyössä ulkomaisten kollegojen kanssa Yliopisto 902 16,6 27,6 p < ,001

AMK 106 6,2 19,9
Julkaistu ulkomailla Yliopisto 902 49,6 42,8 p < ,001

AMK 106 17,5 33,3
On-line tai tieto- ja viestintätekniikan avulla julkaistu Yliopisto 902 17,3 33,3 p < ,001

AMK 106 6,8 21,4
Vertaisarvioitu Yliopisto 902 50,9 43,8 p < ,001

AMK 106 19,1 34,4
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Taulukko 3.25 Rahoituslähteiden osuudet yliopistoissa tutkimusrahoituksesta tieteenaloit-
tain

Rahoituslähde Tieteenala N Keskiarvon sija Keskiarvo % Keskihajonta %

Oma korkeakoulu Luonnontieteet 175 350 34,6 39,7
Tekniikka 108 284 20,0 31,3
Lääke- ja hoitotieteet 101 352 33,6 37,9
Maatalous- ja metsätieteet 25 237 11,4 22,0
Yhteiskuntatieteet 202 367 41,8 42,9
Humanistiset tieteet 84 409 50,5 43,1
Yhteensä 695 35,4 40,3

 Kruskal-Wallis p < ,001   

Julkinen 
tutkimusrahoituslaitos Luonnontieteet 175 381 41,7 40,9

Tekniikka 108 406 45,1 37,6
Lääke- ja hoitotieteet 101 327 28,6 35,4
Maatalous- ja metsätieteet 25 377 37,4 40,7
Yhteiskuntatieteet 202 318 29,0 39,9
Humanistiset tieteet 84 296 23,3 36,6
Yhteensä 695 34,2 39,5

 Kruskal-Wallis p < ,001   

Liikeyritys tai teollisuus Luonnontieteet 175 339 5,2 15,9
Tekniikka 108 492 21,9 30,1
Lääke- ja hoitotieteet 101 354 7,8 20,3
Maatalous- ja metsätieteet 25 366 4,2 7,6
Yhteiskuntatieteet 202 296 1,8 10,7
Humanistiset tieteet 84 295 1,8 11,2
Yhteensä 695 6,7 18,9
Kruskal-Wallis p < ,001

Yksityinen voittoa
 tavoittelematon säätiö Luonnontieteet 175 330 6,0 17,1

Tekniikka 108 300 2,2 7,0
Lääke- ja hoitotieteet 101 394 12,1 23,4
Maatalous- ja metsätieteet 25 349 13,0 28,4
Yhteiskuntatieteet 202 362 12,5 27,3
Humanistiset tieteet 84 358 12,1 26,1
Yhteensä 695 9,2 22,4
Kruskal-Wallis p < ,001
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Taulukko 3.26 Rahoituslähteiden osuudet yliopistoissa tutkimusrahoituksesta ammattini-
mikkeittäin

Rahoituslähde Ammattinimike N Keskiarvon sija Keskiarvo % Keskihajonta %

Oma korkeakoulu Tutkija 340 350,6 24,0 37,7
Vanhempitutkija 67 368,0 24,0 34,4
Assistentti 64 598,6 67,5 38,3
Lehtori 85 545,0 57,8 43,4
Yliassistentti 52 523,2 52,3 42,2
Professori 179 425,8 32,8 36,3
Muu 61 459,7 40,1 38,3
Yhteensä 848 35,6 40,6

 Kruskal-Wallis p < ,001   

Julkinen 
tutkimusrahoituslaitos

Tutkija 340 452,2 39,4 42,7

Vanhempitutkija 67 485,8 43,9 41,6
Assistentti 64 284,8 10,8 26,5
Lehtori 85 314,5 15,2 29,8
Yliassistentti 52 362,4 22,4 32,6
Professori 179 481,6 39,6 35,3
Muu 61 388,2 25,7 37,3
Yhteensä 848 33,2 39,3

 Kruskal-Wallis p < ,001   

Liikeyritys tai teollisuus Tutkija 340 424,3 7,9 21,2
Vanhempitutkija 67 470,9 12,2 25,6
Assistentti 64 366,8 1,5 5,6
Lehtori 85 364,6 2,2 11,7
Yliassistentti 52 425,9 7,3 20,0
Professori 179 464,9 7,1 16,3
Muu 61 398,8 6,2 19,1
Yhteensä 848 6,9 19,0

  Kruskal-Wallis p < ,001   
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LIITE 4. KORKEAKOULUT TYÖYMPÄRISTÖNÄ

Taulukko 4.1 Korkeakoulun tärkeyden keskiarvo korkeakouluittain.

Korkeakoulu N Keskiarvo

SA 12 1,58

TaiK 17 1,76

HY 285 1,80

HKKK 16 1,81

ÅA 61 1,95

LY 30 2,03

TKK 54 2,04

TY 124 2,09

TaY 89 2,15

SHH 6 2,17

OY 96 2,19

JY 57 2,19

TTY 69 2,23

KY 53 2,40

JoY 53 2,49

TuKKK 9 2,56

LTY 37 2,62

VY 13 2,69
Yhteensä 1082 2,08

 
Keskiarvot on laskettu asteikolta 
1 = erittäintärkeä – 5 = ei lainkaan tärkeä.    
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Taulukko 4.2 Yliopiston opetusta ja tutkimusta tukevien resurssien laatu korkeakoulusek-
toreittain
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Taulukko 4.3 Työtyytyväisyys yliopistoissa ammattinimikkeittäin ja ikäryhmittäin

Nimike Tyytyväinen
1 ja 2

Neutraali kanta
3

Tyytymätön
4 ja 5         N

Tutkija 59,2 30,5 10,3 390
Vanhempitutkija 77,5 15,5 7,0 71
Assistentti 56,0 30,7 13,3 75
Lehtori 74,3 15,6 10,1 179
Yliassistentti 60,3 34,5 5,2 58
Professori 77,7 16,0 6,3 206
Muu 74,2 15,7 10,1 89
Yhteensä 67,6 23,2 9,2
N 722 248 98 1068
p< ,001

Ikäryhmä Tyytyväinen Neutraali kanta Tyytymätön         N
>35 v. 65,5 24,4 10,1 357
35-39 v. 61,6 29,8 8,6 151
40-44 v. 65,7 24,3 10,0 140
45-49 v. 63,3 27,5 9,2 109
50-54 v. 75,9 16,7 7,4 108
55 v. 77,4 15,4 7,2 208
Yhteensä 68,1 22,9 8,9
N 731 246 96 1073
p < ,05

Taulukko 4.4. Yliopistojen vastaajien työtyytyväisyys ensisijaisen mielenkiinnon kohteen ja 
työsuhteen keston mukaan. 

Ensisijainen
Mielenkiinnon kohde Työsuhteen kesto

Opetus Tutkimus Määräaikainen Vakituinen, 
toistaiseksi

Tyytyväinen  67,8 % 67,6 % 64,4 % 72,6 %

Neutraali kanta 18,6 % 24,4 % 25,6 % 19,3 %

Tyytymätön  13,8 % 9,2 % 10,0 % 8,1 %
100 % 100 % 100 % 100 %

N 236 857  N 405 649

p> 0,05  p> 0,05
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Taulukko 4.5 Työolosuhteiden muutos yliopistoissa ammattiryhmittäin 

Parantuneet Pysyneet 
ennallaan Huonontuneet N

Tutkija 23,1 % 52,7 % 24,2 % 372
Vanhempitutkija 43,5 % 27,5 % 29,0 % 69
Assistentti 10,7 % 50,7 % 38,7 % 75
Lehtori 29,9 % 26,6 % 43,5 % 177
Yliassistentti 15,5 % 39,7 % 44,8 % 58

Professori 30,6 % 27,8 % 41,6 % 209
Muu 29,1 % 34,9 % 36,0 % 86
Yhteensä 26,3 % 39,3 % 34,4 %
N 275 411 360 1046
p< ,001

Taulukko 4.6 Työolosuhteiden muutos yliopistoissa ensimmäisen nimitysvuoden 
mukaan

Parantuneet Pysyneet 
ennallaan Huonontuneet          N

-1979 30,3 24,7 44,9 100% 89
1980-1984 53,1 20,3 26,6 100% 64
1985-1989 32,3 28,1 39,6 100% 96
1990-1994 27,3 27,3 45,5 100% 88
1995-1999 24,9 32,0 43,1 100% 181
2000-2004 25,4 44,4 30,2 100% 232

2005- 18,5 56,7 24,8 100% 157
Yhteensä 27,5 37,0 35,5     100%        907

p < ,001



Muuttuva akateeminen professio Suomessa – 151  

Taulukko 4.7 Työolosuhteiden muutos yliopistoissa ikäryhmittäin
 

Parantuneet Pysyneet 
ennallaan Huonontuneet Yhteensä N

>35 v. % 21,7 56,4 22,0 100,0 346,0
35-39 v. % 23,8 36,7 39,5 100,0 147
40-44 v. % 24,3 35,3 40,4 100,0 136
45-49 v. % 25,2 27,1 47,7 100,0 107
50-54 v. % 36,1 31,5 32,4 100,0 108
55 v - % 33,3 26,6 40,1 100,0 207
Yhteensä % 26,5 39,5 34,1 100,0 1051
p > ,001

Taulukko 4.8 Työolosuhteiden muutos yliopistoissa kieliryhmittäin

Suomi Ruotsi Muu Yhteensä
Parantuneet 25,57 % 23,53 % 41,46 % 26,6 %
Pysyneet ennallaan 39,25 % 42,35 % 34,15 % 39,1 %
Huonontuneet 35,18 % 34,12 % 24,39 % 34,3 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %
N 884 85 82 1051
p < 0,05

Taulukko 4.9 Työolosuhteiden muutos ammattikorkeakouluissa ammattiryhmittäin

Yliopettajat Muut
Parantuneet 53,5 33,1
Pysyneet ennallaan 29,6 33,1
Huonontuneet 16,9 33,9

N 71 236
p < ,01
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Taulukko 4.10 Työn kuormittavuus yliopistoissa ikäryhmittäin

Työ aiheuttaa suuria 
paineita

Neutraali  
kanta

 
   suuria paineita                Yhteensä N

>35 v. 46,0 30,2 23,7 100,0 354
35-39 v. 50,0 32,0 18,0 100,0 150
40-44 v. 52,9 29,7 17,4 100,0 138
45-49 v. 47,7 27,5 24,8 100,0 109
50-54 v. 49,1 19,4 31,5 100,0 108
55 v. 39,5 30,7 29,8 100,0 257
Yhteensä 46,7 29,1 24,2 100,0
N 497 310 257 1064
p < ,05

Taulukko 4.11 Työn kuormittavuus yliopistoissa perhesuhteiden mukaan

Parisuhteessa Ei parisuhteessa
Työaiheuttaa suuria paineita 46,6 45,3
Neutraali kanta 27,9 36,6
Työ ei aiheuta suuria paineita 25,6 18

Yhteensä 100 100
N 861 161
p < ,05

Taulukko 4.12  Työn henkinen kuormittavuus ammattikorkeakouluissa ammtiryhmän ja 
partnerin akateemisuuden mukaan

Yliopettaja     Akateeminen partneri

Kyllä Ei Kyllä       Ei

Työaiheuttaa suuria paineita 39,4 % 45,8 % 33,0 % 53,1 %
Neutraali kanta 15,5 % 27,5 % 27,2 % 24,4 %
Työ ei aiheuta suuria paineita 45,1 % 26,7 % 39,8 % 22,5 %

Yhteensä 100 % 100 % 100,0 % 100,0 %
N 71 236 103       106

p < ,01      p < ,01

Työ ei aiheuta
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LIITE 5. URA JA TOHTORINKOULUTUS

Taulukko 5.1 Yliopistovastaajien näkemyksiä nuorten uramahdollisuuksista ikäryh-
mittäin.

”Tällä hetkellä nuorille on tarjolla huonosti mahdollisuuksia  akateemisen uran aloittamiseksi 
omalla akateemisella alallani”

N Samaa mieltä Neutraali 
kanta Eri mieltä Yhteensä

>35 v. 353 41,6 25,2 33,1 100,0
35-39 v. 148 46,6 26,4 27,0 100,0
40-44 v. 138 55,8 22,5 21,7 100,0
45-49 v. 106 58,5 16,0 25,5 100,0
50-54 v. 108 41,7 33,3 25,0 100,0
55 v. 203 51,2 25,1 23,6 100,0
Yhteensä 1056 47,7 24,9 27,4 100,0
p < ,05

Taulukko 5.2 Yliopistovastaajien näkemyksiä nuorten uramahdollisuuksista tieteen-
aloittain.

”Tällä hetkellä nuorille on tarjolla huonosti mahdollisuuksia  akateemisen uran aloittamiseksi 
omalla akateemisella alallani”

N Samaamieltä  Neutraali kanta Eri mieltä Yhteensä
Luonnontieteet 197 43,7 % 21,3 % 35,0 % 100,0 %
Tekniikka 122 29,5 % 26,2 % 44,3 % 100,0 %
Lääke- ja hoitotieteet 121 42,1 % 28,1 % 29,8 % 100,0 %
Maatalous- ja metsätieteet 29 58,6 % 24,1 % 17,2 % 100,0 %
Yhteiskuntatieteet 255 54,9 % 24,3 % 20,8 % 100,0 %
Humanistiset tieteet 124 65,3 % 21,8 % 12,9 % 100,0 %
Yhteensä 848,0 48,5 % 24,1 % 27,5 % 100,0 %
p<,001
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Taulukko 5.3 Yliopistovastaajien halukkuus valita akateeminen ura uudelleen ikäryhmittäin. 
”Jos voisin valita uudelleen, en valitsisi akateemista uraa uudelleen”
 

N Samaa mieltä Neutraali kanta Eri mieltä Yhteensä

>35 v. 356 19,1 22,5 58,4 100,0
35-39 v. 150 20,7 28,0 51,3 100,0
40-44 v. 137 21,2 23,4 55,5 100,0
45-49 v. 107 13,1 18,7 68,2 100,0
50-54 v. 108 14,8 18,5 66,7 100,0
55 v. 204 11,3 12,7 76,0 100,0
Yhteensä 1062 17,0 20,7 62,2 100,0
p < ,001

Taulukko 5.4 Yliopistovastaajien halukkuus valita akateeminen ura uudelleen ammattiryh-
mittäin. ”Jos voisin valita uudelleen, en valitsisi akateemista uraa uudelleen”

N Samaa mieltä Neutraali kanta Eri mieltä   Yhteensä
Tutkija 372 23,1 % 23,1 % 53,8 % 100,0 %
Vanhempitutkija 69 15,9 % 20,3 % 63,8 % 100,0 %
Assistentti 75 22,7 % 30,7 % 46,7 % 100,0 %
Lehtori 177 14,1 % 19,2 % 66,7 % 100,0 %
Yliassistentti 58 13,8 % 29,3 % 56,9 % 100,0 %
Professori 209 8,4 % 11,3 % 80,3 % 100,0 %
Muu 86 18,4 % 23,0 % 58,6 % 100,0 %
Yhteensä 1046 17,4 % 20,9 % 61,8 % 100,0 %
p< ,001

Taulukko 5.5 Yliopistovastaajien halukkuus valita akateeminen ura uudelleen sukupuolen 
ja työsuhteen keston mukaan. ”Jos voisin valita uudelleen, en valitsisi akateemista uraa 
uudelleen”

Sukupuoli Työsuhteen kesto
Mies Nainen Vakituinen/ toistaiseksi Määräaikainen

Samaa mieltä 13,0 % 22,1 % 14,0 % 19,3 %
Neutraali kanta 19,4 % 21,5 % 14,7 % 24,5 %
Eri mieltä 67,6 % 56,5 % 71,3 % 56,2 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  N 552 517 401 641
   p < ,001     p < ,001
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Taulukko 5.6 Erot tohtorin tutkinnon suorittamiseen liittyvässä opetuksessa valmistumis-
vuoden mukaan.

 - 1994
1995-
2002

2003-
2008

p-arvo

N % N % N %
Tutkinnon suorittamiseksi edellytettiin Kyllä 117 55,7 147 65,9 149 74,5
määrättyjen kurssien suorittamista. Ei 93 44,3 76 34,1 51 25,5

Yhteensä 210 100,0 223 100,0 200 100,0 < ,001
Solmin työsopimuksen opettamisen tai Kyllä 76 36,2 112 50,2 110 55,0
tutkimuksen tehtäviin tohtorikoulutuksen Ei 134 63,8 111 49,8 90 45,0
aikana Yhteensä 210 100,0 223 100,0 200 100,0 < ,001

Taulukko 5.7 Maisterin tutkinnon suorittamisesta tohtorin tutkinnon suorittamiseen kulunut 
aika vastaajien työnantajasektorin mukaan

Maisterintutkinnon suorittamisesta tohtorintutkinnon
suorittamiseen kulunut aika Yliopisto AMK Yhteensä

1-4 vuotta N 87 4 91
% 16,1 8,0 15,4

5-6 vuotta N 123 5 128
% 22,8 10,0 21,7

6-10 vuotta N 162 14 176
% 30,0 28,0 29,8

Yli 10 vuotta N 168 27 195
% 31,1 54,0 33,1

Yhteensä N 540 50 590
% 100,0 100,0 100,0

p-arvo < ,01
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Taulukko 5.8 Maisterin tutkinnon suorittamisesta tohtorin tutkinnon suorittamiseen kulunut 
aika vastaajien sukupuolen mukaan

Mies Nainen Yhteensä
1-4 vuotta N 65 22 87

% 18,8 9,4 15,0
5-6 vuotta N 76 49 125

% 22,0 20,9 21,6
6-10 vuotta N 94 81 175

% 27,2 34,6 30,2
Yli 10 vuotta N 110 82 192

% 31,9 35,0 33,2
Yhteensä N 345 234 579

% 100,0 100,0 100,0
p-arvo < ,05

Taulukko 5.9 Tohtorin tutkinnon suorittamisen keski-ikä työnantajasektorin, sukupuolen ja 
ensisijaisen mielenkiinnon mukaan

Ikä (keskiarvo) p-arvo (t-testi)
Sektori

Yliopisto 35
AMK 38 < ,001

Sukupuoli
Mies 36

Nainen 44 <,001

Sukupuoli (AMK)
Mies 41

Nainen 47 <,01
Sukupuoli (yliopisto)

Mies 35
Nainen 37

Ensisijainen mielenkiinnonkohde (Yliopisto)
Opetus 40

Tutkimus 34 <,001
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LIITE 6. HALLINTO JA JOHTAMINEN

Taulukko 6.1. Millä toimijalla korkeakoulussasi on ensisijaisesti vaikutusvaltaa kussakin alla 
mainitussa päätöksessä? Vastaajia pyydettiin valitsemaan valitse vain yksi sarake kutakin 
päätöstä kohden. Vastausten 6.1.1.-6.1.11. %-osuudet on ilmaistu sektoreittain.

6.1.1. Hallinnon avainhenkilöiden nimittäminen

Ministeriö tai 
sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten
 yksikköjen

 johto

Tiedekunnan
 päättävät 

elimet
Yksittäinen

 laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 16 497 61 194 45 1 814

% 2,0 61,1 7,5 23,8 5,5 0,1 100,0

Ammattikorkeakoulut N 13 250 5 6 9 0 283

% 4,6 88,3 1,8 2,1 3,2 0,0 100,0

p<0,05

6.1.2. Uuden henkilöstön valitseminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen 

johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen

 laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 2 60 111 297 365 1 836

% 0,2 7,2 13,3 35,5 43,7 0,1 100,0

Ammattikorkeakoulut N 2 136 56 15 82 0 291

% 0,7 46,7 19,2 5,2 28,2 0,0 100,0

p<0,05

6.1.3. Henkilöstö ylennyksistä ja virkanimityksistä päättäminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen 

johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 1 144 97 395 185 0 822

% 0,1 17,5 11,8 48,1 22,5 0,0 100,0

Ammattikorkeakoulut N 1 208 31 14 30 0 284

% 0,4 73,2 10,9 4,9 10,6 0,0 100,0

p<0,05
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6.1.4. Budjetin priorisoinnista päättäminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikkö-
jen johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 41 312 81 207 162 0 803

% 5,1 38,9 10,1 25,8 20,2 0,0 100,0

Ammattikorkeakoulut N 11 202 28 12 31 0 284

% 3,9 71,1 9,9 4,2 10,9 0,0 100,0

p<0,05

6.1.5. Henkilöstön opetusmääristä päättäminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen

 johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 32 102 83 203 393 1 814

% 3,9 12,5 10,2 24,9 48,3 0,1 100,0

Ammattikorkeakoulut N 10 123 54 22 76 0 285

% 3,5 43,2 18,9 7,7 26,7 0,0 100,0

p<0,05

6.1.6. Sisäänotosta ja opiskelijavalinnoista päättäminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen 

johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 77 172 52 368 141 0 810

% 9,5 21,2 6,4 45,4 17,4 0,0 100,0

Ammattikorkeakoulut N 92 101 30 22 39 0 284

% 32,4 35,6 10,6 7,7 13,7 0,0 100,0

p<0,05
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6.1.7. Uusien koulutusohjelmien hyväksyminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen 

johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 119 239 51 337 48 0 794

% 15,0 30,1 6,4 42,4 6,0 0,0 100,0

Ammattikorkeakoulut N 147 109 11 10 9 0 286

% 51,4 38,1 3,8 3,5 3,1 0,0 100,0

p<0,05

6.1.8. Opetuksen arviointi

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen 

johto

Tiedekunnan 
päättävät

 elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 44 144 70 181 231 127 797

% 5,5 18,1 8,8 22,7 29,0 15,9 100,0

Ammattikorkeakoulut N 24 76 44 21 74 38 277

% 8,7 27,4 15,9 7,6 26,7 13,7 100,0

p<0,05

6.1.9 Sisäisten tutkimusprioriteettien asettaminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikköjen 

johto

Tiedekunnan 
päätävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 5 145 86 119 425 1 781

% 0,6 18,6 11,0 15,2 54,4 0,1 100,0

Ammattikorkeakoulut N 2 144 40 21 47 0 254

% 0,8 56,7 15,7 8,3 18,5 0,0 100,0

p<0,05
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6.1.10. Tutkimuksen arviointi

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikkö-
jen johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 99 226 115 153 164 2 759

% 13,0 29,8 15,2 20,2 21,6 0,3 100,0

Ammattikorkeakoulut N 13 109 45 20 46 0 233

% 5,6 46,8 19,3 8,6 19,7 0,0 100,0

p<0,05

6.1.11. Kansainvälisten yhteyksien solmiminen

Ministeriö 
tai 

sidosryhmä

Korkea-
koulun 

johto

Akateemisten 
yksikkö-
jen johto

Tiedekunnan 
päättävät 

elimet
Yksittäinen 

laitos Opiskelijat Yhteensä

Yliopistot N 0 96 90 62 537 3 788

% 0,0 12,2 11,4 7,9 68,1 0,4 100,0

Ammattikorkeakoulut N 2 96 53 23 95 0 269

% 0,7 35,7 19,7 8,6 35,3 0,0 100,0

p<0,05

6.2   Kuinka vaikutusvaltainen olet keskeisten akateemisten toimintatapojen muokkaamises-
sa? (Vastaukset erittäin tai jonkin verran vaikutusvaltainen asteikolla 1 = erittäin vaikutus-
valtainen ..  5= en ole osallinen). Taulukoissa %-osuudet kunkin ammattinimikkeen kaikista 
vastauksista)



Muuttuva akateeminen professio Suomessa – 161  

6.2.1. Yliopistot

Laitos-, osasto- tai 
vastaavalla tasolla Tiedekunta tasolla yliopiston tasolla

Tutkija 40 7 7

% 14,9 4,2 4,4

Vanhempi tutkija 26 3 5

% 45,6 6,4 11,4

Assistentti 16 2 0

% 25,0 4,3 0,0

Lehtori 79 20 8

% 48,8 15,6 7,3

Yliassistentti 25 6 4

% 50,0 15,0 12,5

Professori 162 95 45

% 83,1 51,9 25,9

Muut 38 8 3

% 46,9 14,8 6,7

N (kaikki vastaukset) 878 667 609

p<0,05

6.2.2. Ammattikorkeakoulut

Laitos-, osasto- tai 
vastaavalla tasolla Tiedekunta tasolla Korkeakoulun tasolla

Yliopettaja 42 19 18

% 66,7 36,5 32,1
Muut 86 11 24
% 78,9 9,3 16,6

N (kaikki vastaukset) 241 170 202

p<0,05
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6.3.4. Ammattikorkeakoulut tutkimuksen osalta

Kollegat 
laitoksessa 

tai osastossa
Yksikön 
johtaja

Muiden
 laitosten 
kollegat

Oman korkeakoulun 
ylimmät hallinto-

virkamiehet

Kursseillen
osallistuva
opiskelijat

Ulkoiset 
arvioitsijat

Ei kukaan 
korkeakoulussani 

tai sen ulkopuolella
Yhteensä

Yliopettajat 9 28 10 16 7 6 4 80
% 5,3 16,5 5,9 9,4 4,1 3,5 2,4
Muut 26 51 23 24 19 30 14 187
% 10,8 21,3 9,6 10,0 7,9 12,5 5,8
Mainintoja 35 79 33 40 26 36 18 267

p<0,05

6.3.5. Yliopistot palvelutehtävän osalta

Kollegat 
laitoksessa 

tai osastossa
Yksikön 
johtaja

Muiden 
laitosten 
kollegat

Oman korkeakoulun 
ylimmät hallinto-

virkamiehet

Kursseilleni 
osallistuvat
 opiskelijat

Ulkoiset 
arvioitsi-

jat

Ei kukaan 
korkeakoulussani 

tai sen ulkopuolella
Yhteensä

Tutkija 32 63 9 13 5 15 38 175

 8,2 16,1 2,3 3,3 1,3 3,8 9,7
Vanhempi 
tutkija

7 25 3 10 2 4 8 59

% 9,7 34,7 4,2 13,9 2,8 5,6 11,1

Assistentti 7 24 7 7 3 2 14 64

% 9,3 32,0 9,3 9,3 4,0 2,7 18,7

Lehtori 26 60 13 8 5 28 140

% 14,4 33,1 0,0 7,2 4,4 2,8 15,5

Yliassistentti 3 20 6 4 3 8 44

% 5,2 34,5 0,0 10,3 6,9 5,2 13,8

Professori 39 88 7 47 7 26 28 242

% 18,5 41,7 3,3 22,3 3,3 12,3 13,3

Muut 17 26 6 7 5 10 10 81

% 18,9 28,9 6,7 7,8 5,6 11,1 11,1

Mainintoja 131 306 32 103 34 65 134 805

p<0,05
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LIITE 7. KANSAINVÄLISYYS

Taulukko 7.1  Suomenkielisellä lomakkeella vastanneiden tutkintojen suorittaminen maassa, 
jossa työskentelee tällä hetkellä.

Onko tutkintosi suoritettu samassa maassa, jossa työskentelet tällä hetkellä?
Alempi korkeakoulututkinto

Kyllä Ei N
Yliopisto 94,6 5,4 423
AMK 97,4 2,6 115
 p >,05 

Ylempi korkeakoulututkinto
Kyllä Ei N

Yliopisto 98,9 1,1 893
AMK 97,1 2,9 275
p >,05

Lisensiaatin tutkinto
Kyllä Ei N

Yliopisto 98,1 1,9 364
AMK 100 0 68
 p > ,05 

Tohtorintutkinto
Kyllä Ei N

Yliopisto 93,5 6,5 492
AMK 97,9 2,1 48
 p >,05  

Taulukko 7.2 Vastaajien ensisijainen kieli opetuksessa korkeakoulusektoreittain

 Yliopisto AMK Yhteensä

Opetuskieli Äidinkieli / ensimmäinen kieli N 758 281 1039
 % 76,1 89,5 79,3

Muu N 238 33 271
 % 23,9 10,5 20,7

Yhteensä N 996 314 1310

 p < ,001 % 100,0 100,0 100,0%
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Taulukko 7.3 Vastaajien ensisijainen kieli opetuksessa äidinkielen mukaan.

 Äidinkieli
  Suomi Ruotsi Muu Yhteensä
Opetuskieli Äidinkieli / ensimmäinen kieli N 943 65 25 1033
  % 84,6 63,1 30,1 79,5
 Muu N 171 38 58 267
  % 15,4 36,9 69,9 20,5

                       Yhteensä N 1114 103 83 1300
p < ,001 % 100,0 100,0 100,0 100,0

Taulukko 7.4 Ulkomailla ja muulla kuin oman korkeakoulun opetuskielellä  kuluneen tai 
edellisen vuoden aikana opettaneiden osuus opetusosioon vastanneista korkeakouluittain. 
Puuttuva tiedot on tulkittu ei vastauksiksi.
   

Yliopisto AMK P-arvo
Opettanut ulkomailla 15,1% 18,3 % > ,05
Opettanut kielellä, joka on muu kuin 
Oman korkeakoulun opetuskieli

46,2 % 39,4 %
<,05

N 888 317

Taulukko 7.5 Vastaajien ensisijainen kieli tutkimuksessakorkeakoulusektoreittain. 

 Yliopisto AMK Yhteensä
Tutkimuskieli Äidinkieli / ensimmäinen kieli N 316 168 484
  % 31,2 71,2 38,8
 Muu N 696 68 764
  % 68,8 28,8 61,2
Yhteensä N 1012 236 1248
p < ,001 % 100,0 100,0 100,0
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Taulukko 7.6  Vastaajien ensisijainen kieli tutkimuksessa äidinkielen mukaan.

 Äidinkieli
  Suomi Ruotsi Muu Yhteensä

Tutkimuskieli Äidinkieli / ensimmäinen kieli N 434 27 22 483
  % 40,6 29,3 28,6 39,0
 Muu N 636 65 55 756
  % 59,4 70,7 71,4 61,0
                         Yhteensä  1070 92 77 1239
 p < ,05  100,0 100,0 100,0 100,0
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A. Ura ja ammatillinen asema

A1 Ilmoita kaikkien suorittamiesi tutkintojen osalta valmistumisvuosi sekä maa jossa 
suoritit tutkinnon

tutkinto Vuosi Onko maa sama jossa
 työskentelet tällä hetkellä?

Ellei suorituspaikka 
ole sama jossa 
työskentelet, 
nimeä maa

Alempi korkeakoulu-
tutkinto @ @ @ @  kyllä @   ei @

 
Ylempi korkeakoulu
-tutkinto @ @ @ @  Kyllä  @  ei  @

 
Lisensiaatin 
tutkinto kyllä  @  ei @

 
Tohtorin tutkinto

Kyllä  @  ei @   

A2 Valitse tieteenala jolla olet suorittanut ylemmän tutkintosi, johon nykyinen 
työpaikkasi kuuluu ja joka vastaa nykyistä opetusalaasi

Valitse vain yksi kustakin sarakkeesta
ylin tutkinto nykyinen yksikkö nykyinen opetusala

1 @ 1 @ 1 @ Opettajankoulutus ja kasvatustiede

2 @ 2 @  2  @ Humanistiset tieteet tai taideala
3  @ 3 @ 3 @ Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet
4  @ 4 @  4  @ Kauppatieteet, hallintotieteet, taloustieteet 
5  @ 5  @ 5 @ Oikeustiede

6 @ 6  @ 6 @ Biologia

7  @ 7  @ 7 @ Fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittelytiede  

8  @ 8  @ 8  @ Tekniset tieteet, arkkitehtuuri

9 @ 9  @ 9  @ Maatalous- ja metsätieteet

10  @ 10  @ 10 @ Lääketiede, terveystieteet, sosiaalitieteet

11 @ 11 @  11  @ Liikenne, turvallisuus, palvelut

12  @ 12  @  12  @ Ei mikään edellisistä: (nimeä)
 

 13

 @

13

 @

13

 @

Kysymy
s ei koske minua

13     13     13               Kysymys  ei koske minua

LIITE 8. Kyselylomake
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A3 Miten kuvailisit opetusta jota sait tohtorintutkintoon johtavien opintojen aikana?
 (Jos et ole suorittanut tohtorintutkintoa, siirry kysymykseen A4)

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

1 @ Tutkinnon suorittamiseksi edellytettiin määrättyjen kurssien suorittamista.

2 @ Tutkinnon suorittamiseksi edellytettiin väitöskirjan kirjoittamista

3 @ Sain intensiivistä väitöskirjatyön ohjausta laitokselta tai tiedekunnasta

4 @ Valitsin itse tutkimusaiheeni

5 @ Sain apurahan tai stipendin

6 @ Solmin työsopimuksen opettamisen tai tutkimuksen tehtäviin tohtorikoulutuksen aikana

7 @ Sain tohtorikoulutuksen aikana opetustaitoja ja opetusmenetelmiä käsittelevää koulutusta

8 @ Osallistuin laitoksen / yksikön tutkimusprojekteihin yhdessä henkilöstön tai kokeneempien tutkijoiden kanssa.

9 @ Olin laitosneuvoston, osastoneuvoston, tiedekuntaneuvoston tai vastaavan jäsen.

A4 Kuinka pitkään olet työskennellyt ensimmäisen tutkinnon suorittamisen jälkeen 
seuraavissa työpaikoissa (merkitse myös 0 tarvittaessa)

Päätoimisesti Osa-aikaisesti

@ @ @ @
Korkeakoulussa tai yliopistossa

@ @ @ @
Tutkimuslaitoksessa

   @ @ Muussa valtion tai julkisen sektorin yksikössä
@ @ @ @ Teollisuudessa tai muualla yksityisellä sektorilla

@ @ @ @ Yrittäjänä

@ @ @ @  Jos vastauksessasi oli myös muita kuin akateemisia työnantajia, kuinka 
monta vuotta olet työskennellyt akateemisissa tehtävissä ilman keskeytyksiä 
tai työskentelyä muulla alalla.

A5 Monessako yksikössä olet työskennellyt suoritettuasi 

Ensimmäisen  
tutkintosi

Ylimmän 
tutkintosi

@    @ @  @  Korkeakoulu tai tutkimuslaitos
@    @   

Muut työnantajat (mukaan lukien yrittäjyys)
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A6 Merkitse vuosiluvut ja määrät

 @ @ Minä vuonna sait ensimmäisen kokopäivätoimisen nimityksen (pois lukien tutkimuksen ja 
opetuksen assistenttitehtävät) korkeakoulussa tai tutkimussektorilla?

Minä vuonna sait ensimmäisen nimityksen nykyiseen korkeakouluusi tai tutkimuslaitokseen (
pois lukien tutkimuksen ja opetuksen assistenttitehtävät)

@ @ Minä vuonna sait nimityksen tai ylennyksen nykyiseen tehtävääsi?

Kuinka moneksi vuodeksi virka/työsuhteesi on keskeytynyt nykyisen työantajasi 
palveluksessa perhesyistä, päätoimisen opiskelun takia tai muista syistä?

A7 Minkälainen työsuhde sinulla on korkeakouluun, yliopistoon tai tutkimuslaitok-
seen jossa työskentelet kuluvan lukuvuoden aikana?

1  @ Kokopäivätyö

2  @ Osa-aikatyö @ @   % täysiaikaisesta

3  @ Osa-aikatyö jossa palkka on sidottu työtehtäviin

4  @ Muu (määrittele) 
(esim. projektit, tutkimushankkeet, muut määrä-aikaiset)

A8 Onko sinulla sivutoimia tai teetkö palkkioperusteisia töitä muille kuin päätoimisel-
le työnantajallesi kuluvan lukuvuoden aikana?

1  @ Ei

2 @ Nykyisen työnantajan lisäksi työskentelen myös toisessa tutkimuslaitoksessa tai korkeakoulussa

3  @ Nykyisen työnantajan lisäksi työskentelen yksityisessä yrityksessä korkeakoulusektorin ulkopuolella

4 @
Nykyisen työnantajan lisäksi työskentelen voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa tai julkisen 
sektorin yksikössä korkeakoulusektorin tai tutkimussektorin ulkopuolella

5  @ Nykyisen työnantajan lisäksi työskentelen myös yrittäjänä

6 @
Muu: 

(ole hyvä ja tarkenna)

A9 Mikä seuraavista sopii parhaiten kuvaamaan nykyistä organisaatiota jossa 
työskentelet?

Ympyröi vain yksi seuraavista (a, b tai c)

 a) korkeakoulu ja tutkimuslaitos, b) vain koulutusinstituutti tai c) tutkimusinstituutti 
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A10 Mikä on akateeminen nimikkeesi? (jos työskentelet tutkimuslaitoksessa jossa
nimikkeet eroavat  korkeakouluista, valitse nimike joka on lähinnä vastaava)

1  @ tutkija (esim. tutkijakoulussa, projektitutkija)

2 @ Vanhempi tutkija (esim. vakinainen tutkijan virka, erityistutkija)

3 @ Assistentti

4 @ Lehtori

5  @ Yliassistentti

6 @ Yliopettaja

7  @ Professori

8  @ muu:  

(ole hyvä ja tarkenna)

A11 Mikä on nykyisen työsuhteesi kesto? (valitse vain yksi)

valitse vain yksi

1 @ Vakinainen virka
2 @ Toistaiseksi (ei tietylle jaksolle, ei takuuta kestosta)
3 @ Virkakausi, jonka jälkeen mahdollisuus pysyvään / toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen
4 @ Virkakausi, jonka jälkeen ei pysyvää/toistaiseksi jatkuvaa työsuhdetta

5 @ Muu: 
   (ole hyvä ja tarkenna)

A12 Mitkä ovat kokonaisvuosiansiosi seuraavista tulolähteistä (ml. lisäansiot)? (EUR/vuosi)

 @ @ @ Nykyinen yliopistosi tai korkeakoulusi 
@ @ @ Muut rinnakkaiset työnantanajat 
@ @ @ Muut tulot (esim. yrittäjyys) 

A13 Mitä seuraavista olet tehnyt kuluvan lukuvuoden aikana? 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

1 @ Toiminut kansallisen/kansainvälisen tieteellisen komitean/johtokunnan/elimen jäsenenä 

2 @
Toiminut tieteellisenä arvioijana (esim.tieteellisessä aikakauslehdessä, tutkimusrahoituksessa, yliopistojen 

tai korkeakoulujen arvioinnissa) 
3  @ Toimittanut tieteellistä aikakauslehteä/kirjasarjaa. 

4  @ Toiminut luottamustehtävissä tai johtajana ammatillisessa/tieteellisessä järjestössä/organisaatiossa  

5  @ Toiminut luottamustehtävissä tai johtajana järjestössä tai yhdistyksessä

6  @ Ollut merkittävästi osallisena paikallisessa, kansallisessa tai kansainvälisessä politiikassa.

7  @ Ollut jäsenenä yhteiskunnallisessa organisaatiossa tai osallistunut yhteiskunnallisiin projekteihin
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8  @ Työskennellyt yhteistyössä paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen vapaaehtoistyötä tekevän yksikön kanssa

9  @ Muussa tehtävässä 
(ole hyvä ja tarkenna)

A14 Oletko harkinnut merkittäviä muutoksia työssäsi viimeisen viiden vuoden aikana? 
Entä oletko ryhtynyt toimenpiteisiin näiden muutosten toteuttamiseksi? (jos vastasit 
kyllä vastaa sekä A että B-sarakkeisiin. Jos et ole ryhtynyt toimenpiteisiin suunni-
telmien suhteen täytä sarake A ja jatka seuraavaan kysymykseen)

Olen harkinnut Olen tehnyt 
käytännön toimia

1 @ 1  @ Siirtyminen esimiestehtäviin korkeakoulussasi tai tutkimuslaitoksessasi 

2  @ 2  @
Siirtyminen akateemiseen tehtävään toisessa korkeakoulussa 
tai tutkimuslaitoksessa Suomessa.

3 @ 3 @ Siirtyminen akateemiseen tehtävään toisessa maassa.

4  @ 4  @ Siirtyminen työhön korkeakoulu- tai tutkimussektorin ulkopuolelle.

5 @ En ole harkinnut merkittäviä muutoksia työhöni.

B. Yleinen tilanne työssä ja toiminnassa

B1 Kuinka monta tuntia käytät tyypillisenä työviikkona seuraaviin toimintoihin ottaen 
huomioon kaikki ammatillinen työ (jos et työskentele kuluvan lukuvuoden aikana 
vastaa vain oikeanpuoleiseen sarakkeeseen)

Tuntia viikossa 
opetusperiodien 
aikana

Tuntia viikossa 
opetusperiodien 
ulkopuolella

 @ @                   

Opetus (opetusmateriaalin valmistelu ja luentojen suunnittelu, opetus 
myös muualla kuin omaan työhön kuuluva, opiskelijoiden ohjaus,
opiskelijoiden tehtävien lukeminen ja arviointi)

@                      @ 
@ @

Tutkimus (kirjallisuuden lukeminen, kirjoittaminen, testien tai tieteel-
listen kokeiden tekeminen, kenttätyö)

@                @       

@ @
Palvelut (palvelujen tuottaminen asiakkaille tai potilaille, palkaton 
konsultointi, julkiset tai vapaaehtoiset palvelut)

@                   @     
@ @

Hallinto (toimikunnat, laitoksen tai osaston kokoukset, hallintotyö)

@ @ Muut akateemiset toiminnat (ammatilliset toiminnot jotka eivät suoraan
liity edellä kuvattuihin toimintoihin)
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B2 Onko kiinnostuksesi kohdistunut ensisijaisesti opetukseen vai tutkimukseen?

Valitse vain yksi

1  @ Ensisijaisesti opetukseen

2  @ Molempiin, mutta enemmän opetukseen 

3  @ Molempiin, mutta enemmän tutkimukseen

4  @ Ensisijaisesti tutkimukseen

B3 Arvioi seuraavia välineitä, resursseja tai tukipalvelujen henkilöstöä 
joita tarvitset työssäsi nykyisessä korkeakoulussasi tai 
tutkimuslaitoksessasi

Erinomainen    heikko

1    2   3   4   5 

@ @ @ Luentosalit

@ @ @ @ Opetusteknologia

@ @ @ @ Laboratoriot

@ @ @ @ Tutkimusvälineet ja laitteet

@ @ @ @ Tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet

@ @ @ @ Kirjaston tilat ja palvelut

@ @ @ @ Omat toimistotilasi / työhuoneesi

@ @ @ @ Toimistopalvelut

@ @ @ @ Teletekniikka (Internet, tietoverkot, ja puhelimet)

@ @ @ @ Opetuksen tukipalvelujen henkilöstö

@ @ @ @ Tutkimuksen tukipalvelujen henkilöstö

@ @ @ @ Tutkimusrahoitus

B4 Merkitse mikä seuraavista luonnehdinnoista on lähinnä 
mielipidettäsi

Erittäin tärkeä      Ei lainkaan tärkeä

@ @ Tieteenalani

@
Laitokseni tai osastoni 
(tässä korkeakoulussa 
tai tutkimuslaitoksessa)

@ Korkeakouluni tai tutkimuslaitokseni

1  2  3  4 
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Merkitse näkökulmasi seuraaviin väittämiin

Vahvasti 
samaa

Vahvasti
 eri mieltä

Oppineisuutta voidaan parhaiten luonnehtia itsenäisen tutkimuksen 
valmisteluksi ja tutkimustulosten esittelyksi

Oppineisuuteen kuuluu tiedon soveltaminen käytäntöön

Oppineisuuteen kuuluu raporttien valmistelu, joissa yhdistetään 
suuntaviivat ja tulokset omalta akateemiselta alaltani

Tällä hetkellä nuorille on tarjolla huonosti mahdollisuuksia 
akateemisen uran aloittamiseksi omalla akateemisella alallani 

Jos voisin valita uudestaan en valitsisi akateemista uraa

Työni aiheuttaa suuria henkilökohtaisia paineita.
Opetusta ja tutkimusta on vaikea sovittaa yhteen
Tieteenalallani toimiville on ammatillinen velvollisuus soveltaa tietoa 
yhteiskunnan ongelmien ratkaisuun

B6 Miten arvioit kokonaisuutena tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi?

Erittäin
tyytyväinen

Erittäin 
tyytymätön

@

Ovatko työolosuhteet kokonaisuuden huomioiden parantuneet vai huonontuneet 
verrattuna ajankohtaan jolloin aloitit urasi?

Parantuneet 
merkittävästi

Huonontu
neet merkittävästi

 @ @ @ Työskentelyolosuhteet korkeakoulusektorilla

@ @ @ Työskentelyolosuhteet tutkimuslaitoksissa

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
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C.    Opetus (viittaa vastauksissasi tähän lukuvuoteen tai edelliseen (jos et 
opeta tänä lukuvuonna). Jos et ole opettanut tänä etkä edellisenä luku-
vuotena siirry suoraan osaan D.)

C1 Merkitse opetusvelvollisuuksiesi osuus kuluvana lukuvuotena kunkin tutkintotason 
osalta ja arvioi keskimääräinen opiskelijamäärä kullakin tasolla.

Prosenttia opetukseen 
käytetystä ajasta

Keskimääräinen 
kurssikohtainen
opiskelijamäärä
opiskelijaa/kurssi

@ @
@ @ @  

alempi korkeakoulututkinto tai AMK-tutkinto

@  @ @ @ @  Maisterin tutkinto tai ylempi AMK-tutkinto

@  @
@ @ @  

Tieteellinen jatkokoulutus

@  @ @ @ @  Ammatillinen täydennyskoulutus tai erikoistumisopinnot

@  @ @ @ @  Muu opetus

C2 Oletko osallistunut seuraaviin opetustehtäviin kuluneena lukuvuotena (tai edellisenä) 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

1 @ Luento-opetus

2 @ Henkilökohtainen opetus

3 @ Projektiopetus tai oppiminen projektiryhmässä

4 @ Harjoitustyö / laboratoriotyö

5 @ Oppiminen tieto- ja viestintätekniikan avulla

6 @ Etäopetus

7 @ Kurssimateriaalien kehittäminen

8 @ Opetussuunnitelmien tai opetusohjelmien kehittäminen

9 @ Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa opetuksen ulkopuolella

10 @ Kommunikointi opiskelijoiden kanssa tieto- ja viestintätekniikan avulla (sähköposti)

C3 Asettaako korkeakoulusi määrällisiä tavoitteita tai täsmällisiä toiveita opetukselle 
seuraavissa asioissa:
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

1 @ Lähiopetuksen tuntimäärä

2  @ Opiskelijamäärä luennoilla

3  @ Ohjattavien jatko-opiskelijoiden määrä

4 @ Opiskelijoiden tenttien läpäisyprosentti

5 @ Opiskelijoiden ohjaukseen käytetty aika

1  2     3  4  5
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C4 Valitse seuraavista sopivin vaihtoehto

Täysin 
samaa mieltä

Täysin 
eri mieltä

@
Käytän perustaitojen opetukseen enemmän aikaa kun
haluaisin opiskelijoiden puutteellisten tietojen ja 
taitojen vuoksi. 

@ Minua on rohkaistu parantamaan opetustaitojani 
opetuksen arvioinnin seurauksena.

@ @ Korkeakoulussani on tarjolla riittävästi kursseja opetuksen 
laadun parantamiseksi.

@ @ Opetuksessani painottuvat käytäntöön suuntautuneet 
tiedot ja taidot.

@ @ Painotan kursseillani kansainvälistä näkökulmaa ja sisältöä.

@ @ Sisällytän kursseihini keskusteluja arvoista ja etiikasta.

@ @ Annan opiskelijoilleni tietoa vilpin ja plagioinnin seurauksista.

@ @ Kursseillani annettavat arvosanat perustuvat 
opiskelijoiden osaamiseen.

@ @ Ulkomaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut sen 
jälkeen kun aloin opettaa korkeakoulussa.

@ @ Tällä hetkellä useimmat opiskelijani ovat ulkomaalaisia.

@ Tutkimusaktiviteettini vahvistavat opetusta.

@ @ Yhteiskunnallinen palvelutehtävä vahvistaa 
opetustehtävän toteuttamista.

C5 Nykyisen (tai edellisen) lukuvuoden aikana opetan

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot 

1 @ Ulkomailla

2 @ Kielellä joka on muu kuin oman korkeakouluni opetuskieli
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D.       Tutkimus Viittaa vastauksissasi tähän lukuvuoteen tai edelliseen, jos etä- 
nä lukuvuonna ole aktiivinen tutkimustoiminnassasi. Jos et ole aktiivinen 
tutkimustoiminnassasi tänä etkä edellisenä akateemisena vuotena siirry 
suoraan osaan E.

D1 Miten kuvaisit tutkimustyötäsi tämän (tai edellisen) lukuvuoden aikana?

kyllä     Ei

1 @ 1  @ Työskenteletkö yksin kaikissa tutkimusprojekteissasi?

2  @ 2  @ Onko sinulla yhteistyökumppaneita missään tutkimusprojektissasi?

3  @ 3  @
Työskenteletkö tutkimusprojekteissasi yhteistyössä muiden korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten 
henkilöstön kanssa Suomessa?

4  @ 4  @ Teetkö yhteistyötä kansainvälisten kollegojen kanssa?

D2 Miten tutkimuskohteesi on painottunut tänä (tai edellisenä) lukuvuonna?

Erittäin paljon  Ei lainkaan

 @ @ Perustutkimus / teoreettinen tutkimus

@ @ Soveltava / käytännönläheinen tutkimus

@ @ Kaupallisesti suuntautunut tai teknologian siirtoon 
tarkoitettu tutkimus

@ @ Sosiaalisesti suuntautunut tai yhteiskunnan kehittämiseksi 
tarkoitettu tutkimus

@ @ Kansainvälinen tai kansainvälisesti suuntautunut tutkimus
@ @ Yhteen tieteenalaan sijoittuva tutkimus
@ @ Monitieteinen tai tieteidenvälinen tutkimus

D3 Mihin seuraavista vaihtoehdoista olet osallistunut tämän (tai edellisen) lukuvuoden 
aikana? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

1  @ Koetilanteiden, kyselyiden tai vastaavien valmisteluun

    2  @ Koetilanteiden, kyselyiden tai vastaavien toteuttamiseen

3  @ Tutkimustiimin tai tutkijakoulun tutkijoiden ohjaukseen

4  @ Tutkimusraporttien kirjoittamiseen joihin sisältyy tutkimustuloksia tai löydöksiä

5  @ Osallistunut teknologian käyttöönottoon
6  @ Vastannut avoimeen hakuun (call for proposals) tai tehnyt apurahahakemuksen

7  @ Hallinnoinut tutkimussopimuksia tai budjetointia

8  @
Ostanut tai valinnut tarvikkeita ja tutkimuslaitteita

1  2  3  4  5
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D4 Kuinka monta tieteellistä suoritusta olet saattanut loppuun viimeisen kolmen 
vuoden aikana?

(Merkitse lukumäärä kolmen viime vuoden aikana)

@ @ Tieteellistä monografi aa jossa olet ensimmäisenä tekijänä tai kirjoittajana

@ @ Tieteellistä monografi aa jossa olet toimittajana tai mukana toimittamassa 

@ @ Artikkelia joka on julkaistu tieteellisessä kirjassa tai tieteellisessä lehdessä

@ @ Tutkimusraporttia / monografi aa joka on kirjoitettu ulkopuolisella rahoituksella toimivaa projektia varten

@ @ Esitystä tieteellisessä konferenssissa (paper)

@ @ Oman tieteenalaan liittyvää artikkelia joka on julkaistu sanomalehdessä tai aikakausilehdessä

 Patentoitua keksintöä tai menetelmää

@ @ Julkiseen käyttöön tarkoitettua tietokoneohjelmaa

@ @ Julkisesti esille asetettua tai esitettyä taiteellista työtä

@ @ Tuotettua videota tai fi lmiä

@ 
@

Muuta (tarkenna):
 

D5 Kuinka monta prosenttia julkaisuistasi kolmen viime vuoden aikana oli

  @ @   Julkaistu eri kielellä kuin millä korkeakoulusi antaa opetusta
 @ @  Julkaistu yhteistyössä nykyisen työskentelymaasi kollegojen kanssa
    @ @  Julkaistu yhteistyössä ulkomaisten kollegojen kanssa
 

 
@ @  

Julkaistu ulkomailla

On-line tai tieto- ja viestintätekniikan avulla julkaistu
@ @ @  Vertaisarvioitu

D6 Valitse seuraaviin väitteisiin sopivin vaihtoehto

Vahvasti
samaa mieltä

Vahvasti 
eri mieltä

Rajoitukset julkisesti rahoitettujen tutkimustulosten julkaisemiseksi ovat 
kasvaneet ensimmäisen akateemiseen tehtävään nimittämiseni jälkeen

Rajoitukset yksityisesti rahoitettujen tutkimustulosten julkaisemiseksi ovat 
kasvaneet ensimmäisen akateemiseen tehtävään nimittämiseni jälkeen

Ulkoisilla rahoittajilla tai asiakkailla ei ole vaikutusvaltaa tutkimustyöhöni

Paineet ulkopuolisen tutkimusrahoituksen lisäämiseksi ovat kasvaneet 
ensimmäisen akateemiseen tehtävään nimittämiseni jälkeen

1   2  3   4  5
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Tieteenalojen välistä tutkimusta painotetaan korkeakoulussani/yliopistossani 

Korkeakouluni/yliopistoni painottaa kaupallisesti suuntautunutta tai soveltavaa 
tutkimusta

Tutkimukseni on toteutettu eettisten suositusten mukaisesti

Tutkimusrahoitus tulisi kohdistaa tuotteliaimmille tutkijoille

Korkeat tutkimuksen tuottavuuteen kohdistuvat odotukset ovat uhka 
tutkimuksen laadulle

Tutkimuksen tuloksiin ja soveltamiseen kohdistetut korkeat odotukset ovat 
 uhka tutkimuksen laadulle

 
D7 Kuinka monta prosenttia tutkimustesi rahoituksesta kuluvana (tai edellisenä) 

lukuvuotena tuli seuraavista lähteistä:

@ @ @   Omasta korkeakoulustasi / yliopistostasi
@ @ @   Julkisista tutkimusrahoituksen laitoksista
@ @ @   Valtionhallinnon yksiköistä
@ @ @   Liikeyrityksistä tai teollisuudesta
@ @ @   Yksityisistä voittoa tavoittelemattomista säätiöistä tai laitoksista
@ @ @   Muualta 

(ole hyvä ja tarkenna)

D8 Kuinka monta prosenttia tutkimustesi ulkoisesta rahoituksesta kuluvana 
(tai edellisenä) lukuvuotena tuli

@ @ @   Kansallisista organisaatioista tai laitoksista 
@ @ @   Kansainvälisistä organisaatioista tai laitoksista

(ole hyvä ja tarkenna)
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E. Johtaminen

E1 Millä toimijalla korkeakoulussasi on ensisijaisesti vaikutusvaltaa kussakin alla
mainitussa päätöksessä? (valitse vain yksi sarake kutakin päätöstä kohden) 

Ministeriö tai
 sidosryhmä

Korkeakoulun
 johto

Akateemisten
yksikköjen
johto

Tiedekunnan
 päättävät
 elimet

Yksittäinen 
laitos

Opiskelijat

@ @ @ @ @
Hallinnon avainhenkilöiden
nimittäminen

@ @ @ @ @ @
Uuden henkilöstön 
valitseminen

@ @ @ @ @ @

Henkilöstön ylennyksistä ja
virkanimityksistä 
päättäminen

@ @ @ @ @ @
Budjetin priorisoinnista 
päättäminen

@ @ @ @ @ @
Henkilöstön opetusmääristä
päättäminen

@ @ @ @ @ @
Sisäänotosta ja opiskelijava-
linnasta päättäminen

@ @ @ @ @ @
Uusien koulutusohjelmien
hyväksyminen

@ @ @ @ @ @ Opetuksen arviointi

@ @ @ @ @ @
Sisäisten tutkimusprioriteet
tien asettaminen

@ @ @ @ @ @ Tutkimuksen arviointi

@ @ @ @ @ @
Kansainvälisten yhteyksien
solmiminen

E2 Kuinka vaikutusvaltainen olet keskeisten akateemisten toimintatapojen 
muokkaamisessa? 

Erittäin 
vaikutus-
valtainen

Jokseenkin
vaikutus-
valtainen

Vain vähän 
vaikutus-
valtainen

En lainkaa
vaikutus-
valtainen

En ole 
osallinen

@ @ @ @ @ Laitos, osasto tai vastaavalla tasolla

@ @ @ @ @ Tiedekuntatasolla

@ @ @ @ @ Korkeakoulun tai yliopiston tasolla
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E3 Kuka arvioi säännöllisesti opetustasi, tutkimustasi ja yhteiskunnallista 
palvelutehtävääsi?

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

Opetuksen
 osalta

Tutkimuk-
sen osalta

Palveluteh-
tävän osalta

1 @ 1 @ 1 @ Kollegat laitoksessa tai osastossa

2 @ 2 @ 2 @ Yksikön johtaja

3 @ 3 @ 3 @ Muiden laitosten kollegat

4 @ 4 @ 4 @ Oman korkeakoulun ylimmät hallintovirkamiehet

5 @ 5 @ 5 @ Kursseilleni osallistuvat opiskelijat

6 @ 6 @ 6 @ Ulkoiset arvioitsijat

7 @ 7 @ 7 @ Itse (muodollinen itsearviointi)

8 @ 8 @ 8 @ Ei kukaan korkeakoulussani tai sen ulkopuolella

E4 Korkeakoulussani/yliopistossani/tutkimuslaitoksessani …

Täysin samaa 
mieltä

Täysin eri
mieltä

… on vahva korkeakoulun tehtävän painotus 

@ @ … on hyvä kommunikointi akateemisten työntekijöiden ja johdon välillä

@ @ … on ylhäältä alas johtamisen tapa

@ @ … on kollegiaalinen päätöksentekotapa

@ @ … on vahva tulosohjauksen suuntaus

@ @ … on hankalat hallintoprosessit

@ @ … hallintohenkilöstö tukee opetustoimintaa

@ @ … hallintohenkilöstö tukee tutkimustoimintaa

@ @
… on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen hallinnollisissa johtotehtä-
vissä yksilötasolla

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1             2             3            4             5 
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E5 Valitse seuraavista sopivin vaihtoehto

Täysin samaa
mieltä

Täysin eri
 mieltä

@ @ @ @ @ Hallinnon johtotehtävissä toimivat ovat päteviä

@ @ @ @ @ Saan hyvin tietoa korkeakouluni asioista

@ @ @ @ @ Henkilöstön vähäinen osallistuminen on todellinen ongelma

@ @ @ @ @ Opiskelijoilla tulisi olla enemmän sananvaltaa niiden toimintojen 
määrittelyssä jotka koskevat heitä

@ @ @ @ @ Hallinto tukee akateemista vapautta

E6 Miten korkeakoulusi / yliopistosi painottaa seuraavia käytäntöjä?

Erittäin
paljon

Ei 
lainkaan

@ Tulosohjaukseen perustuva resurssien jakaminen yksiköille

@ Arviointiin perustuva resurssien jako yksiköille

@ Laitosten / osastojen rahoittaminen perustuen oleellisesti opiskelijamääriin 

@
Laitosten / osastojen rahoittaminen perustuen oleellisesti valmistuvien tutkintojen 
määrään 

@ Tutkimuksen laadun asettaminen kriteeriksi valittaessa henkilöstöä eri tehtäviin 

@ Opetustaitojen asettaminen kriteeriksi valittaessa henkilöstöä eri tehtäviin 

@ Käytännön relevanssin / soveltuvuus työyhteisöön valittaessa henkilöstöä eri tehtäviin 

@
Korkeakoulujen ulkopuolella hankitun työkokemuksen arvostaminen valittaessa henki-
löstöä akateemisiin tehtäviin 

@
Akateemisissa tehtävissä toimivien rohkaiseminen ryhtymään palvelutehtäviin tai 
yritysyhteistyöhön korkeakoulun ulkopuolella.

@
Yksittäisten henkilöiden, yritysten, säätiöiden tms. rohkaiseminen tekemään 
lahjoituksia tai antamaan muita avustuksia korkeakouluille.

 

F1 Sukupuoli

1 @  Mies
2 @  Nainen

F2 Syntymävuosi

@ @ @ @   Vuosi

F.      Taustatiedot

1           2           3           4           5 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1             2             3             4            5 
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F3 Perhesuhteet

1 @  Naimisissa / avoliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa

2 @  Naimaton
3 @  muu: 

(ole hyvä ja tarkenna)

F4 Jos olet naimisissa / avoliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa, 
onko kumppanisi työssä

1  @ Kyllä, kokopäivätoimisesti

2  @ Kyllä, osapäivätyössä
3  @ Ei

F5 Onko kumppanisi myös akateemisissa tehtävissä?

1  @ Kyllä
2  @ Ei

F6 Kuuluuko talouteesi lapsia? 

1  @ Kyllä, yksi lapsi  
2  @ Kyllä, kaksi lasta
3  @ Kyllä, kolme tai useampia lapsia
4  @ Ei

F7 Oletko koskaan keskeyttänyt työsuhdettasi lastenhoidon tai omaishoidon vuoksi?

1  @ Kyllä
2  @ Ei

@ @   Jos vastasit kyllä, niin kuinka pitkään keskeytys kesti? (vuosina)

F8 Mikä on vanhempiesi ylin tutkinto ja jos olet avio-/avoliitossa/rekisteröidyssä 
parisuhteessa, niin mikä on kumppanisi ylin tutkinto? 

isä äiti kumppani
1 @ 1 @ 1 @ aloitettu ja/tai päätetty korkea-asteen koulutus

2 @ 2 @ 2 @ aloitettu ja/tai päätetty keskiasteen koulutus 

3 @ 3 @ 3 @ peruskoulu 

4 @ 4 @ 4 @ ei muodollista koulutusta
5 @ 5 @ 5 @ ei mikään edellisistä
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F9 Mikä on/oli kansallisuutesi/kansalaisuutesi ja maa jossa olet kirjoilla

Kansalaisuus Olen kirjoilla (asuinmaa)

Syntyessä                             
  

Ensimmäisen tutkinnon
suorittamisen aikana

  
Tällä hetkellä

  
(ole hyvä ja tarkenna) (ole hyvä ja tarkenna)

F10 Mikä on äidinkielesi (ensimmäinen kieli)?

 
(ole hyvä ja tarkenna)

F11 Mitä kieltä käytät ensisijaisesti opetuskielenä?

1  @ Äidinkieltä
2  @ Muuta kieltä: 

(ole hyvä ja tarkenna)

F12 Mitä kieltä käytät ensisijaisesti tutkimuksessa?

1  @ Äidinkieltä
2  @ Muuta kieltä: 

(ole hyvä ja tarkenna)

F13 Kuinka monta vuotta ensimmäisen tutkinnon suorittamisen jälkeen olet viettänyt…

@ @  …maassa, jossa suoritit ensimmäisen tutkintosi.
@ @  …maassa, jossa olet tällä hetkellä työssä, mikäli se on eri kuin maa jossa suoritit ensimmäisen tutkinnon.
@ @  …muissa maissa (kuin maassa jossa suoritit ensimmäisen tutkinnon tai jossa työskentelet nyt)
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