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Screen.io äänestys
Kysymykset seuraavaan sopimuskauteen valmistautumisesta
1. Mikä korkeakoulujen ohjauksen osa-alue kaipaa eniten muutosta?
- Sopimusrakenne
- Neuvottelumenettely
- Raportointi
- Tilastointi ja sen hyödyntäminen
- Joku muu, mikä?
2. Mitä korkeakoulujen ohjauksessa tulisi vahvistaa/lisätä? Olisiko tarpeen karsia jotakin?
------------------
Strategiavalmistelun tuki
3. Missä strategiaprosessin vaiheessa korkeakoulujen ja OKM:n keskinäinen sparraus olisi 
tarpeen?

- Strategian valmisteluvaiheessa
- Strategian valmistuttua ennen toimenpideohjelman ja investointisuunnitelmien tarkentumista?
- Strategian toimeenpanovaiheessa
- Kaikissa edellä mainituista vaiheissa
- Ei missään edellä mainituista vaiheista

4. Millä sisällöillä ja toteutustavoilla valtakunnallinen johtamisen kehittämisohjelma 
parhaiten tukisi korkeakoulujen työtä ja erityisesti strategiatyötä?



Screen.io äänestys

Osallistu osoitteessa: screen.io/ktpo

Huom. osoite (screen.io/ktpo) pitää kirjoittaa suoraan selaimen osoitekenttään 
(osoite ei löydy millään hakukoneella)

Valitse äänestettävä vaihtoehto esitetyistä kohdista tai lisää vastauksesi 
avoimeen kenttään. Huom. klikkaa Lähetä (muuten vastaus ei tallennu)

https://m30.screen.io/ktpo/




Työpajakeskustelut: Prosessi kohti seuraavaa sopimuskautta
Korkeakoulun strategian valmistelu ja strategian toimeenpanoa tukeva strategisen rahoituksen osuus
• Alkukeväästä 2019 pohdittava yhteinen prosessi – strategiatyö on jo käynnistymässä korkeakouluissa, 

tietopohjaa ja analyysia tarvitaan jo nyt 
• Keskeinen onnistumisen edellytys on, että strategiarahoituksen sparraus ja rahoituksen jako perustuvat 

avoimuudelle, läpinäkyvyydelle ja luottamukselle. 
• Eri systeemitasojen huomioiminen: Kansallinen ja kansainvälinen taso, alueellinen taso 

sidosryhmäkeskusteluineen sekä korkeakoulujen sisäinen kehittäminen – temaattinen lähestymistapa, ei 
ainoastaan korkeakoulujen kesken käytävää keskustelua

• Yhdessä sovittuja sytykkeitä korkeakoulujen strategiatyölle: muutama toimintaympäristön muutokseen 
vastaava teema, johon korkeakoulut strategiatyössään sitoutuvat 

• Korkeakoulu omistaa strategiansa; henkilöstö- ja opiskelijat osallistuvat strategiatyöhön. 
• OKM:n tukea toivottiin datan tuotantoon ja analysointiin, helikopteriperspektiiviin; globaalin ja 

yhteiskunnallisen tilannekuvan koostamiseen 
• Korkeakoulujen ja OKM:n välisen prosessin on oltava sparraavaa. Strategiaprosessin tuloksena on hyvät ja 

kokonaisuutta palvelevat strategiat ja toimeenpanosuunnitelmat.
• Suomen Akatemian Profi-rahoituksen ja AMK tki-profin kytkeminen strategiarahoitusprosessin valmisteluun 

ja päätöksentekoon.
Sidosryhmien rooli
• Vuorovaikutteinen strategiaprosessi tukee sidosryhmien osallistumista ja rahoituspohjan 

laajentamismahdollisuuksia.
• Alueelliset tapaamiset tärkeitä.



Työpajakeskustelut: Prosessi kohti seuraavaa sopimuskautta

Mistä sovitaan korkeakoulujen ja OKM:n välisissä sopimuksessa?
• Yhteisten tavoitteiden osuus selkeämmäksi 
• Korkeakoulukohtaiset valinnat/toimenpiteet selkeästi kirjattuna (vrt. raportointi)
• Vision mukaiset isot tavoitteet sopimukseen yhteisiksi tavoitteiksi.
• Sopimuksissa sovituista kunkin korkeakoulun valinnoista muodostuvan kokonaiskuvan muodostaminen

Muuta huomioon otettavaa
• Eri hallinnonalojen korkeakoulujen kanssa sopimien asioiden sisällyttäminen sopimuksiin / 

sopimuskeskusteluihin (TEM, UM, STM, MMM, …)
• Määrälliset tavoitteet: ohjauksessa ja tutkintokattojen sopimisessa alueellinen tarve otettava huomioon
• Muukin kuin strategialähtöinen yhteistyö, esim. tietojärjestelmäkehittäminen yhteiseen keskusteluun



Työpajakeskustelut: Prosessi kohti seuraavaa sopimuskautta

Strategian toimeenpano ja seuranta

• Kymmenvuotinen strategiakausi: pitkäjänteisyys + rullaava strategian tarkastaminen muutoksen tueksi. 
• Korkeakouluvierailut, teema-/alakohtaiset tapaamiset
• Analyysitiedon koostaminen ja yhteiset johtopäätökset

• Korkeakoululle myönnetyn rahoituksen perusteet selkeästi näkyviksi ja julkisesti näkyviin, mitä 
korkeakoulu on tehnyt sovittujen tavoitteiden toteutumiseksi – luo vertaispainetta raportoinnin laatuun.

• Raportointiin vuorovaikutteisuutta: keskusteluja ja työpajoja, korkeakouluvierailuja.
• Vuosiseurantaan määrämuotoisuus ja seuraavan vuoden raportointiaikataulut hyvissä ajoin tietoon 
• Kunkin korkeakoulun tulokset indikaattoreittain näkyviksi Vipuseen.



Prosessi kohti seuraavaa sopimuskautta
Korkeakoulujen sisäinen strategiatyö ja valmistautuminen 
seuraavaan sopimuskauteen

• Ohjeistus vuosille 2019-2020 laaditaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa kevään 2019 aikana
• Aikataulu

• Prosessi ja sen eri vaiheet vuonna 2020 käytäviin neuvotteluihin asti
• Strategioiden/toimeenpano-ohjelmien arvioinnin tietoperusta 
• Strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien yhteiskehittäminen 
• Korkeakoulukohtaisen strategiaesityksen keskeinen sisältö - pohjustaa yhteistä keskustelua 

• Aktiiviset toimenpiteet, profiloitumisratkaisut
• Toimeenpanosuunnitelma, seuranta-/tavoiteindikaattorit, investointisuunnitelma

• Hallitusohjelma
• Strategiaperusteisen rahoituksen ohjelmallisen osion lomake



Screen.io äänestys
Kysymykset seuraavaan sopimuskauteen valmistautumisesta
1. Mikä korkeakoulujen ohjauksen osa-alue kaipaa eniten muutosta?
- Sopimusrakenne
- Neuvottelumenettely
- Raportointi
- Tilastointi ja sen hyödyntäminen
- Joku muu, mikä?
2. Mitä korkeakoulujen ohjauksessa tulisi vahvistaa/lisätä? Olisiko tarpeen karsia jotakin?
------------------
Strategiavalmistelun tuki
3. Missä strategiaprosessin vaiheessa korkeakoulujen ja OKM:n keskinäinen sparraus olisi 
tarpeen?

- Strategian valmisteluvaiheessa
- Strategian valmistuttua ennen toimenpideohjelman ja investointisuunnitelmien tarkentumista
- Strategian toimeenpanovaiheessa
- Kaikissa edellä mainituista vaiheissa
- Ei missään edellä mainituista vaiheista

4. Millä sisällöillä ja toteutustavoilla valtakunnallinen johtamisen kehittämisohjelma 
parhaiten tukisi korkeakoulujen työtä ja erityisesti strategiatyötä?
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