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Korkeakoulujen ohjaus ja kokeilukulttuuri

• OKM edistää niitä keskeisiä valtakunnallisia linjauksia, joita 

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle on asetettu erityisesti 

hallitusohjelmassa.

• Tavoitteena on ollut keventää ohjausprosessia ottaen huomioon 

erityisesti toimialan tavoitteiden pitkäjänteisyys ja korkeakoulujen 

autonominen päätöksenteko.

– Sopimuksessa on pyritty aiempaa strategisempaan ja vain keskeisimpiin 

tavoitteisiin rajoittuvaan muotoon.

• OKM:n kanavoimalla valtionrahoituksella turvataan korkeakoulujen 

perustoimintaedellytykset

– ministeriö kohdistaa rahoituksen korkeakouluille yhtenä kokonaisuutena, 

pääosin laskennallisin perustein 

– strategiarahoituksen osuutta on kasvatettu

– rahoituslaskelmat päivitetään vuosittain uusilla toteumatiedoilla ja 

mahdollisesti strategiarahoituksen kohdennuksilla 

– rahoituksen sisäisestä käytöstä päättää korkeakoulu
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Ammattikorkeakoulut ja kokeilukulttuuri
• Ammattikorkeakoulujärjestelmä

• Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

• Korkeakouludiplomit

• Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

– vaikuttavuuden eri muodot

– korkeakoulujen omista lähtökohdista lähtevät ratkaisut

• Koko Suomi kokeilee – ammattikorkeakouluista alueiden dynamoja

– ammattikorkeakoulujen rooli kokeilukulttuurin edistäjinä

• Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta

– käytännönläheistä, käyttäjälähtöistä, soveltavaa

• Innovaatioseteli –rahoitusinstrumentti 

• Tekes on avannut innovaatiosetelien haun pk-yritykselle 10/2016 

• Kokeiluluotoinen 5000 euron (+alv) arvoinen seteli, joka on voimassa 6 kk

• Kohdennettu pk- yrityksille, jotka hyödyntävät ensimmäistä kertaa 

innovaatiopalveluja 

• Palveluntuottajina voivat toimia yritykset, korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot
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Tulevaisuuden osaaminen – neljä ulottuvuutta

4

Lähde: Charles Fadel, Maya Bialik and Bernie Trilling, 21st Centuty Skills, 2015. 



Tulevaisuuden avaintaitoja
Knowing, doing, behaving, improving

• Vakiintuneiden perustietojen rikastaminen (matematiikan uudet 

alueet, medialukutaito)

• Uudet tiedon ja osaamisen alueet (robotiikka, koodaus, yrittäjyys)

• Enemmän huomiota taitojen kehittämiseen (luovuus, 

kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, tunnetaidot, johtajuus)

• Persoonallisuuden ja luonteen kehittäminen (uteliaisuus, 

aloitteellisuus, sinnikkyys, eettisyys)

• Enemmän aikaa oppilaan itsearvioinnin kehittämiseen 

(itsetuntemus, oppimaan oppiminen, metakognitiivinen toiminta)

• Ilmiöpohjainen oppiminen

• Vuorovaikutteinen, yhteisöllinen ja kokemuksellinen oppiminen

5
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Korkeakoululaitoksen uudistamisen lähtökohtia

• Profiloiduttava, selkeytettävä ja tiivistettävä 

yhteistyötä ja työnjakoa 

– opetus, tutkimus, hallinto- ja 

tukipalvelut, rakenteet ja 

infrastruktuurit sekä kansainvälinen 

yhteistyö

– vahvat yhteistyörakenteet, 

korkeakoulujen yhteenliittymiset, 

strategiset liittoumat 

 Strategiset päätökset ja toimenpiteet 

rakenteiden ja toimintatapojen 

uudistamiseksi.



Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen 

esimerkkejä 1/3

Korkeakoulujen keskinäiset rakenteet

• Tampere3: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen 

ammattikorkeakoulu muodostavat vuoden 2018 alusta yliopistokonsernin

• L2 -hanke: Korkeakoulutuksen osaamiskeskittymä, joka perustuu LY:n ja Lapin 

ammattikorkeakoulun omistukselliselle yhteydelle. Kahdesta itsenäisestä 

oikeushenkilöstä syntyy kiinteämpi Lapin korkeakoulukonserni

• LUT –konserni: Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan 

ammattikorkeakoulu tiivistävät edelleen yhteistyötään tavoitteena perustaa 

1.1.2018 aloittava LUT-konserni, jonka osana toimii Saimaan 

ammattikorkeakoulu.

• Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen fuusio vuoden 2017 alusta 



Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen 

esimerkkejä 2/3

Alat ja alojen välisyys

• U5: Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopiston strateginen 

yhteistyösopimus

• Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittoutuma 

• Tekniikan alan yliopistojen strateginen yhteistyö ja työnjako 

• Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset ml. YO-AMK -yhteistyö

• Koulutusrakenteiden uudistaminen (laaja-alaiset kandiohjelmat, hakukohteiden määrän 

vähentäminen, siirtymävaiheet, monitieteisyys, yhteistyö toisen asteen kanssa)

• Poisvalinnat, sisäänottojen vähentäminen tietyillä aloilla ja uudet avaukset

Korkeakoulujen sisäinen kehittäminen (osin korkeakoulujen välistä)

• Muutos- ja sopeuttamisohjelmat, henkilöstörakenteen kehittäminen

• Tiedekunta- ja laitosrakenteen uudistaminen, laboratoriohenkilökunnan pooli 

• Palvelutoimintojen kokoaminen, toimitilat ja kalliit infrastruktuurit

• Koulutusvienti (esim. Finland University Oy)



Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen 

esimerkkejä 3/3

Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet

• Tunnistettu omia vahvuuksia tukevia kansallisia ja kansainvälisiä strategisia 

kumppaneita, priorisointi ja yhteistyön syventäminen

Suhteet työ- ja elinkeinoelämään

• Alueelliset yhteistyörakenteet ja yhteistyöyksiköt (esim. Oulun 

Innovaatioallianssi, Palosaaren ja Savilahden kampukset)

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö

• Alakohtaiset osaamiskeskittymät (esim. HiLife osaamiskeskittymä 2017, 

OuluHealth, Biopankit, HAMK luonnonvara-alan -yhteistyö)

• Yhteiset tutkimusinfrastruktuurit ja henkilöstöresurssit

• Korkeakouluilla eniten yhteistyötä VTT, Luke ja THL



Ammattikorkeakoulujen syksyn 

sopimusneuvotteluissa esille tullutta
• Monialaisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja TKI-toiminnassa

• Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa

– rakenteet, joissa toisen asteen oppilaitoksissa voidaan suorittaa opintoja, 

jotka hyväksiluetaan ammattikorkeakoulussa

• Yhteistyö korkeakoulujen kesken

– esim. yhteisiä verkko-opintoja 

– opetuksen kehittäminen yhdessä

• Opiskelija keskiöön –periaate

• Joustavat opintoratkaisut; mm. verkko-opinnot, monimuoto-opetus, 

kesälukukauden laajamittainen hyödyntäminen, mahdollisuudet hyödyntää 

toisten korkeakoulujen koulutustarjontaa, moduulipohjaiset opinnot

• Opiskelijalähtöiset innovaatioprosessit

• Uudet työelämäyhteistyön muodot

• Vahvistunut tutkimuslaitosyhteistyö

• Henkilöstön valmiuksien kehittäminen; mm. digitaalisuuden ja TKI-toiminnan

integroiminen koko henkilöstön toimenkuviin, pedagogiikka

• Kansainvälistymisen monipuolistuminen; tutkijavaihtoa, opintomoduuleja, 

yritystoiminnan vientiä
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