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Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ 

SIVISTYS, OSAAMINEN, TIEDE 
JA TEKNOLOGIA IHMISEN JA 
YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto

Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden
kehittämistä elämän eri tilanteisiin

4 % BKT:sta tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan: tieteen uutta
luovaa voimaa, kestävää kasvua, 
lisääntyvää hyvinvointia

UUTTA LUOVAT YLIOPISTOT 
JA AMMATTIKORKEAKOULUT 

Lisää ennakoivuutta ja reagointikykyä

Vahvat ja kansainvälisesti vetovoimaiset
osaamisen keskittymät

Aktiivisesti mukana maailman
kiinnostavimmissa verkostoissa

Avoimuus, kansainvälisyys ja globaali vastuu

Vahva TKI-toiminta ja monimuotoinen korkeakoulutus
yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen muutosvoimina

Maailman osaavin työvoima kilpailuetuna
ja hyvinvoinnin rakentajana

Eettisyys ja yhteiskuntavastuu

MAHDOLLISTAVA OHJAUS, 
RESURSSIT JA RAKENTEET

Luovuutta, dynamiikkaa ja 
toimintamahdollisuuksia!



Kehittämisohjelmien aikaansaama systeeminen muutos



Rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen – strategiaperusteinen rahoitus 

Strategiaperusteinen rahoitus
•Osio A. Ammattikorkeakoulun/yliopiston strategiaa tukevat toimenpiteet ml. 
profiilinmukainen kansainvälisyys – vähintään 2/3

- Yo 168 M€/vuosi
- Amk 26,7 M€/vuosi

•Osio B. Hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevät korkeakoulu- ja 
tiedepoliittiset tavoitteet – enintään 1/3

- Yo 84 M€/vuosi
- Amk  13,3 M€/vuosi

Amk 5 %

Yo 15%

- Korkeakoulukohtaisen ja ohjelmapohjaisen strategiarahoitusosuuden mahdollinen vaihtelu eri vuosina
toiminnan elinkaarien mukaan.
- Liikkumatilaa on oltava myös sopimuskauden aikana (korkeakoulukohtainen/ohjelma).
- Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisia vaateita kohdistuu vahvemmin korkeakoulun muuhun 
rahoitukseen, mikäli ohjelmaosuus on alle 1/3.

Yo 15 %

Amk 5 %



Valtionavustushaku vision 
toimeenpanoon:
 Digivision toimeenpano (YO, AMK)
 Kk-pedagogiikka (YO, AMK)
 Johtamisen kehittäminen (YO, AMK)

Strategiaperusteinen rahoitus, 
ohjelmat:
 Koulutuslaajennus (YO, AMK)
 Kv –ohjelma (YO, AMK)
 Digi –ohjelma (YO, AMK)

Muu rahoitus:
 Suomen Akatemia
 Business Finland
 Rakennerahastot
 …
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Strategiaperusteinen rahoitus, korkeakoulun strategiaa ja uudistumista tukeva osuus 
 Korkeakoulujen omaehtoinen kehittäminen
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