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• Strategisen rahoituksen A-osan ( väh.2/3) tulee perustua yliopistojen omiin strategisiin tavoitteisiin 
ja toimenpiteisiin.

• Strategisen rahoituksen B-osa (enint.1/3) hallitusohjelman kanssa linjassa oleviin tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin.

• Strategiapohjaisen rahoituksen lisäksi omana kokonaisuutenaan aloituspaikkojen lisäys ja 
digivision kehittäminen sekä näiden rahoittaminen.
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Vahvistetaan strategiarahoituksen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Korkeakoulujen 
autonomiaa ei heikennetä. (Hallitusohjelma)



Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto
• Tavoitteena osaajien houkuttelu sekä suomalaisen korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen.

• Kansainvälisten osaajien houkutteleminen edellyttää myös, että maahan 
tulo ja jääminen on sujuvaa lainsäädännölliset esteet purettava sekä 
käytännöt ja palvelut saatava toimimaan nykyistä paremmin 

• Yliopistojen omat toimenpiteet kv. koulutuksen vetovoiman ja laadun 
parantamiseksi

• Markkinointi, valintamenettelyt, koulutusohjelmien sisällöt, suomen kielen oppiminen
• Yhteistyö elinkeinoelämän ja julkisten tahojen kanssa opiskelijoiden 

integroimiseksi työelämään ja laajasti yhteiskuntaan
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Helpotetaan ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja tutkinnon suorittaneiden sekä heidän 
perheidensä maahan jäämistä uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla opiskeluprosesseja sekä 
vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. Opiskelijalle myönnetään oleskelulupa koko 
tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennetään kahteen vuoteen.



Jatkuva oppiminen

• Jatkuvan oppimisen konseptointia, yliopistot selkiyttävät tarjonnan 
kokonaisuutta sekä eri koulutusmuotojen välisiä suhteita.

• Yliopistot kehittävät modulaarista koulutustarjontaa vuorovaikutuksessa 
yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

• Jatkuvan oppimisen laajapohjainen rahoitus: ministeriöt, kunnat, yritykset ja 
oppijat itse
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Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan 
oppimisen uudistus



TKI-panostusten
BKT-osuus 4 prosenttiin
• Tavoite on Suomen tulevaisuuden 
kannalta kriittinen

• Ei mahdollista toteuttaa yksin 
julkisen sektorin rahoituksen varassa

• Tarvitaan yliopistojen, julkisten 
toimijoiden ja yritysten yhteisiä 
toimintamalleja -> kansainvälisesti 
houkuttelevia innovaatiosysteemejä
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Kuva: Christopher Burn / Unsplash:

Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma, 
jonka avulla TKI-toimintaympäristö paranee, 
ja sitä kautta yksityisen ja julkisen 
rahoituksen tasossa tavoitellaan 4 %:n 
bruttokansantuoteosuutta.

Selvitetään tutkimusrahoituksen 
ennakoivuuteen, pitkäjänteisyyteen ja 
hyödynnettävyyteen liittyvät haasteet ja 
mahdollisuudet. Laaditaan selvityksen pohjalta 
toimenpideohjelma



Yhdessä erilaisina

• Yliopistot profiloituvat, mutta 
samalla korkeakoulujen välinen 
yhteistyö lisääntyy

• Avoin tiede ja data
• Digivisio
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus
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Kuva: Tobias Weinhold / Unsplash:



Kohti vuotta 2030
• Koulutustarpeiden alue- ja alakohtainen analyysi-> tavoitteet 
2030

• Tutkimuksen laadun turvaaminen, tutkimusinfrastruktuurit

• Korkeakoulurakenne Suomessa 2040-luvulla? 

• ”Tieto ei itsessään ole sivistystä. Sivistystä on se, kuinka tieto 
käytetään kaikkien hyväksi ja on kaikkien saatavilla”. (Samuli 
Heinonen)
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Kiitos!
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