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KORKEAKOULUTUS KUULUU KAIKILLE



Korkeakoulutukseen pääsy

• Henkilöstö (opetus ja oppimiseen liittyvät palvelut) ja opiskelijat ovat 

korkeakoulun tärkein voimavara! 

• Korkeakoulutettavien tulee heijastaa väestön monimuotoisuutta. 

Korkeakoulutuksen tulee olla saavutettavissa.

• Korkeakoulutukseen hakemisen ja pääsyn tulisi olla hakijan 

näkökulmasta sujuvaa ja reilua; myös hakemiseen käytettävän ajan ja 

taloudellisten investointien tulee olla kohtuullisia

• Korkeakoulujen näkökulmasta on tavoiteltava prosessia, jolla 

korkeakoulutukseen saadaan valittua motivoituneimmat ja 

parhaimmat hakijat

• Miten edistetään korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien 

pääsyä korkeakoulutukseen?
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Esteettömät oppimisympäristöt

• Digitaalisuus, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen, avoin 

toimintatapa mahdollistavat sen, että korkeakoulutus on entistä 

useamman ulottuvilla.

• Samalla ne tuovat uusia haasteita esteettömyyden näkökulmasta.

• Huomio pedagogiikkaan ja opetuksen kehittämiseen. 

• Kuinka uudet oppimisympäristöt tehdään esteettömiksi?
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Yhteistyössä maailman parasta. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 

kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 

2017–2025

1. Kansainvälistä vetovoimaa tieteen uusiutumisella ja 

huippututkimuksella.

2. Suomi, korkealaatuisen koulutuksen kotimaa. 

3. Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille. 

4. Tervetuloa Suomeen! 

5. Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä keskustelussa. 

6. Sillanpääasemat maailmalla

7. Ulkosuomalaiset osaajat ja alumnit mukaan! 

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79438

• Kuinka tuetaan erityisryhmien ja aliedustettujen ryhmien 

mahdollisuuksia kansainvälistyä?
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79438


Laadullisen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen 

rahoitusmalleihin
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http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-laadullinen-tyollistyminen-yhdeksi-

korkeakoulujen-rahoituskriteeriksi

• Ohjaus- ja urapalvelujen 

kehittämiselle entistä enemmän 

painoa

• Tutkintokoulutukselle entistä 

parempi työelämävastaavuus, 

yhteistyö työelämän kanssa

• Osuvampaa määrällistä 

suunnittelua

• Miten erityisryhmien 

työllistymistä voidaan parhaiten 

tukea?

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-laadullinen-tyollistyminen-yhdeksi-korkeakoulujen-rahoituskriteeriksi


Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyö
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• https://www.strategysignals.com/39146-31944-7@visio&2030

• Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa 

laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen 

suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 

mennessä. 

• https://www.strategysignals.com/39146-31944-

7@visio&2030#sthash.vmJLFhb4.dpuf

• Osallistukaa visiotyöhön!

https://www.strategysignals.com/39146-31944-7@visio&2030
https://www.strategysignals.com/39146-31944-7@visio&2030#sthash.vmJLFhb4.dpuf


Erityisavustus korkeakoulujen yhteistyöhankkeisiin 

korkeakoulutuksen kehittämiseksi 2017-2019

Erityisavustus 25 M€

josta: 
AMK (10 hanketta) = 11,8 M€

YO (7 hanketta) = 13,2 M€

Ristiinopiskelu
ja yhteiset tietojärjestelmät

Tampereen yliopisto: 1 347 000€

Opiskelukyky, hyvinvointi ja 
esteettömyys

Jyväskylän yliopisto: 1 982 200€

Kielten opetus
Aalto-yliopisto: 1 788 000€

Opiskelijavalinnat
Metropolia AMK: 2 085 000€

Helsingin yliopisto: 2 929 500€

Korkeakoulupedagogiikan/
digipedagogiikan osaamisen 

kehittäminen
Oulun AMK: 700 000€

Turun yliopisto: 3 005 500€

Työhön kiinnittyminen, 
uraohjaus

Haaga-Helia 1 790 100€
Arcada: 342 900€

Alakohtainen kehittäminen ja yhteinen opintotarjonta:
bioanalytiikka, SOTE/ satelliittikoulutus, biotalous, esittävä 

taide, restonomikoulutus,  liiketoimintaosaaminen 
(kauppakorkeakoulut)

Metropolia AMK: 350 000€
Metropolia AMK: 581 100€

Laurea AMK: 750 000€
Hämeen AMK: 1 655 200€

Turun yliopisto: 1 006 400€
Metropolia AMK: 547 000€
Jyväskylän AMK: 3 000 000€

Yrittäjyys
Aalto-yliopisto: 1 140 000€



Erityisavustus 2018-2020

• Erityisavustus korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 

• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 2-3 -vuotisiin hankkeisiin, jotka 

käynnistyvät vuonna 2018 ja päättyvät viimeistään vuonna 2020. Rahoituksen 

myöntäminen edellyttää, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan.

• Rahoitus on tarkoitettu korkeakoulujen ohjauksen, oppimisen ja osaamisen

kehittämisen koko korkeakoululaitosta hyödyttäviin tai alakohtaisiin 

yhteistyöhankkeisiin. 

• Erityisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeet hyödyttävät 

opiskelijoita, koko alaa tai korkeakoulukenttää laajasti. 

• Hakijoita pyydetään huomioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön käynnissä 

oleva korkeakoulutuksen visiotyö. 

• Suunniteltu hakuaika: huhtikuu 2017 – lokakuu 2017.
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