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Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

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!
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Virkamiestyöryhmä

Vision toimeenpanoryhmät

Kansainvälisyys

Korkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat, sidosryhmät
verkkokonsultaatiot ǀ  työpajat ǀ jne.

Unifi ǀ Arene ǀ opiskelijat ǀ henkilöstö ǀ Suomen Akatemia ǀOpetushallitus ǀ opetus- ja kulttuuriministeriö

Vision toimeenpanon johtoryhmä

Mahdollistava 
ohjaus, resurssit ja 
rakenteet -ryhmä

Avoimuus, 
joustavuus ja 
jatkuva oppiminen 
-ryhmä

Digitalisaatio
ja tekoäly 
korkeakoulujen 
muutoksen tukena 
-ryhmä

Tutkimus-, 
kehittämis-
ja innovaatio-
toiminnan ryhmä

Hyvinvoivat 
korkeakoulu-
yhteisöt -ryhmä
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Tiekartta vuoteen 2030 

Tiekartan muodostavat

• Teemaryhmien valmistelemat 
kehittämisohjelmat
 pitkäkestoisia ohjelmia

• Toimenpiteet, esim. lainsäädännön 
uudistaminen
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VISION TOIMEENPANO JA JATKUVAN OPPIMISEN RAKENTEET

• Korkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi erikoistumiskoulutukset, tutkintojen osia 
sisältävää koulutus joko avoimena korkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina sekä 
täydennyskoulutus

• Tarve osaamisen lisäämiselle ja jatkuvalle uudistamiselle on mittavaa ja tulee kasvamaan 
jatkossa – tarve jatkuvan oppimisen reformille

• Onko korkeakoulujen koko  koulutustarjonta helposti löydettävissä sekä joustavasti ja 
tehokkaasti hyödynnettävissä jatkuvan oppimisen tarpeisiin?

• Voimassa oleva korkeakoululainsäädäntö antaa hyvän pohjan jatkuvan oppimisen edistämiselle 
ja vision muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Korkeakoulujen toimintamahdollisuuksia tulee 
kuitenkin vahvistaa edelleen joustavoittamalla lainsäädäntöä. 

• Säädösmuutosten lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintatapojen muutoksen 
tueksi käynnistetään pitkäkestoisia kehittämisohjelmia. 
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Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen (LUONNOS)

KK-TUTKINTO 
50 %:LLE
25–34 –

VUOTIAISTA  

JATKUVA 
OPPIMINEN 
ELÄMÄN ERI 
TILANTEISSA

joustavuus

avoimuus

Opiskelijavalinnat ja koulu-
tukseen pääsy

Yhtenäinen alustaratkaisu,
avoin koulutustarjonta

Tutkintokoulutus

Jatkuvan oppimisen
(uudet) muodot

Valintatavat
Kaikki koulutustarjonta näkyviin
Ohjauksen ja ohjaavuuden
lisääminen

AHOT-käytännöt kuntoon

Joustavuuden ja kv-yhteistyön
lisääminen

Läpäisyn parantaminen

Ei-tutkintoon johtavan
koulutuksen asema ja 
tunnettuus
Lisätään ja  monipuolistetaan
avointa koulutustarjontaa
Koulutusta eri kohderyhmille

SÄÄDÖS-
MUUTOKSET

OHJAUS JA 
RAHOITUS

DIALOGI JA 
KEHITTÄMINEN

Yhteishakujen ja 
erillishakujen
selkeyttäminen

Kannusteet 
opintojen 
etenemiseen  ja 
tutkintojen 
suorittamiseen,  
alemman kk. 
tutkinnon painoarvo

II asteen opiskelijoiden
tutustuminen kk-opintoihin

Kurkistuskurssit
Kansallisen  tason yhteistyö
Tarjonnan kokoaminen

Modulaarisuuden 
lisääminen
Joustavuutta 
OPS:iin

Avoimuuteen  ja 
yhteistyöhön 
kannustaminen

Arviointi/selvitys 
erikoistumis-
koulutuksista

Yhtenäinen alusta 
avoimesti 
saatavilla olevalle 
opetukselle

Opintopolku.fi ja 
muiden palveluiden 
yhteentoimivuus
(ekosysteemi)

Tutkintojen laajuudet
Ylemmän amk-tutkinnon 
kelpoisuusvaatimukset
Koulutusvastuut

Yhteistyöryhmät, 
valtakunnalliset 
ratkaisut

AHOT-suositukset 
ja korkeakoulujen 
itsearviointi 

Alustojen ja rajapintojen 
digitaalinen kokonaisuus 
Materiaaleja ja 
oppimisympäristöjä  kaikkien 
hyödynnettäviksi 

Avoimen kk-tarjonnan 
kasvattaminen
Tilauskoulutus

Myös muiden 
suoritteiden kuin 
tutkintojen 
huomioiminen 
rahoitusmalleissa

Opettajien osaaminen ”Opettaja-
akatemiat” 

Kehitetään opettajien
pedagogista osaamista
Ohjausosaamisen
vahvistaminen



Erityisavustukset korkeakoulutuksen  
kehittämishankkeisiin

2017-2019: 25 M€ 2018-2020: 40 M€
AMK (10 hanketta) = 11,8 M€ YO (7 hanketta) = 13,2 M€ AMK (9 hanketta) = 18,5 M€ YO (10 hanketta) = 21,5 M€

Kielten opetus
Aalto-yliopisto: 1 788 000€

Haaga-Helia AMK: 3 324 400€

Alakohtainen kehittäminen, yhteinen opintotarjonta ja oppimateriaalit

Oulun yliopisto: 3 210 000 €
Savonia AMK: 1 035 000 €
Aalto-yliopisto: 1 680 200 €
Lahden AMK: 2 016 200 €
Helsingin yliopisto: 900 000€
Turun yliopisto: 1 179 000€

Jyväskylän AMK: 3 000 000€
Kajaanin AMK: 1 535 000€
Seinäjoen AMK: 1 359 600€
Helsingin yliopisto: 1 491 100€
Laurea AMK: 3 065 000€
Lapin AMK:  2 526 900€

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€

Opiskelijavalinnat
Metropolia AMK: 2 085 000€

Helsingin yliopisto: 2 929 500€
Jyväskylän yliopisto: 2 910 400€

Korkeakoulupedagogiikan/
digipedagogiikan osaamisen 

kehittäminen
Oulun AMK: 700 000€

Turun yliopisto: 3 005 500€

Yrittäjyys
Aalto-yliopisto: 1 140 000€
Aalto-yliopisto:  2 534 800€

Ristiinopiskelu, yhteiset tietojärjestelmät 
ja oppimisalustat, oppimisanalytiikka

Tampereen yliopisto: 1 347 000€
Itä-Suomen Yliopisto 3 588 100€

Tampereen AMK 2 293 300€
Oulun yliopisto 1 531 000

Työhön kiinnittyminen, uraohjaus, 
työelämäpedagogiikka
Haaga-Helia 1 790 100€

Arcada: 342 900€
Jyväskylän yliopisto: 2 509 900€

Avoin TKI toiminta
Seinäjoen AMK: 1 414 600€

Opiskelukyky, hyvinvointi ja esteettömyys
Jyväskylän yliopisto: 1 982 200€

bioanalytiikka     SOTE-satelliittikoulutus     biotalous     esittävä taide     restonomikoulutus   muotoilu 
liiketoimintaosaaminen      palliatiivinen hoito      SOTE-ala        lääketieteet      sairaanhoitajakoulutus 
automaatiotekniikka    tietojenkäsittely ja ICT –ala     kiertotalous     kestävä kehitys     luonnontieteet



Mahdollistava ohjaus, 
resurssit ja rakenteet

Avoimuus, joustavuus ja 
jatkuva oppiminen

Digitalisaatio ja tekoäly 
korkeakoulujen muutoksen tukena

Tutkimus-, kehittämis-
ja innovaatiotoiminta

Hyvinvoivat 
korkeakouluyhteisöt

Korkeakoulutuksen visio 2030 ja kehittämishankkeet 2017-19

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

Toteemi - Oppimisen uusi ekosysteemi

BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

Digisti yhdessä

KOPE – korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

AMK opiskelijavalintojen 
kehittämishanke

DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Vägledningscenter på svenska
i Helsingfors

LITO - liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

KK-henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

OHO! – Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa

Ristiinopiskelun kehittäminen
Opiskelijavalintojen 

uudistaminen
Digi-JOUJOU – joustava kielen oppiminen

YTYÄ - yrittäjyyden 
edistämishanke

SOTKA – Sote-satelliittikoulutus
ReKey



Mahdollistava ohjaus, 
resurssit ja rakenteet

Avoimuus, joustavuus ja 
jatkuva oppiminen

Digitalisaatio ja tekoäly 
korkeakoulujen muutoksen tukena

Tutkimus-, kehittämis-
ja innovaatiotoiminta

Hyvinvoivat 
korkeakouluyhteisöt

Korkeakoulutuksen visio 2030 ja kehittämishankkeet 2018-20

DigiCampus

SOTEPEDA 24/7
Oppimisanalytiikka AMK:issa

AnalytiikkaÄly – Oppimisanalytiikka 
yliopistoissa

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa
Toinen reitti yliopistoon
Automation in Network

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

DEFA – Digital Education for All

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Palliatiivisen hoitotyön 

kehittämishanke
MEDigi

Yleissairaanhoitajan 
ammatillisen perusosaamisen 

arvioinnin kehittäminen

Älykkäät oppimisympäristöt ja sisällöntuotanto

KIVAKO – kielivarannon vahvistaminen

Finnish Design Academy

Jobitti – Bio- ja lääkealan 
kehittämishanke

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa
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LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI YLIOPISTOLAIN JA 
AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUTTAMISESTA

1. Jatkuvan oppimisen edistämistehtävää vahvistetaan

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävänä
korostetaan. Muutoksella halutaan korostaa korkeakoulujen roolia suomalaisten osaamisen
vahvistamisessa elämän eri tilanteissa. Muutos otetaan huomioon korkeakoulujen rahoitusmalleissa.

2. Selkeytetään mahdollisuutta tarjota tutkinnon osia täydennyskoulutuksena

Lainsäädäntöä selvennetään täydennyskoulutuksen tarjoamisen osalta, jotta on yksiselitteistä, että
myös tutkinnon osia sisältävää koulutusta voi tarjota täydennyskoulutuksena samoin edellytyksin
kuin muutakin täydennyskoulutusta.
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3. Mahdollistetaan tilauskoulutus

Korkeakoulujen tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voisivat jatkossa osallistua myös EU- tai ETA-
valtion kansalaiset. Korkeakoulu ei peri tilauskoulutusta järjestäessään maksuja opiskelijalta, vaan
koulutuksen maksaa kokonaisuudessaan tilaaja. Tilauskoulutuksen kohderyhmän laajentaminen toisi uusia
mahdollisuuksia tilaajan tarpeisiin sopivan tutkinnon hankkimiseen. Ratkaisu varmistaisi suomalaisten ja
kolmasmaakansalaisten yhdenmukaiset mahdollisuudet osallistua tilaajan maksamaan koulutukseen sekä
laajentaisi tutkintoon johtavan koulutuksen rahoituspohjaa. Tilaaja ei voisi periä koulutuksen kustannuksia
opiskelijalta, joka on EU-ETA-valtion kansalainen.

4. Siirtymistä korkeakoulun sisällä helpotetaan

Säännöksen tarkoituksena on joustavoittaa korkeakoulujen hakumenettelyä ja helpottaa alanvaihtoa
korkeakoulun sisällä ilman raskasta valintamenettelyä. Tämä toteutetaan niin, että korkeakoulut voivat
valita sisäiset siirto-opiskelijat erikseen muista siirto-opiskelijoista ja heihin voidaan myös soveltaa eri
valintaperusteita kuin muihin siirto-opiskelijoihin. Ratkaisu vähentää tarvetta hakea uutta opiskeluoikeutta
yhteishaussa.
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5. Hakeutumista korkeakoulutukseen joustavoitetaan

Yhteishaut säilyvät pääväylänä korkeakouluopintoihin. Pääväylän lisäksi tarvitaan kuitenkin nykyistä
joustavampia hakeutumismahdollisuuksia. Erillisvalintojen käyttömahdollisuuksia lisätään
koskemaan myös ensimmäisen syklin koulutuksia silloin, kun opiskelijat valitaan samanaikaisesti
suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen ja vastaavaan vieraskieliseen koulutukseen.
Korkeakouluille annetaan mahdollisuus joustavasti erillisvalintatapaa käyttäen valita opiskelijoita
yhteishaussa täyttämättä jääneille paikoille. Erillisvalintoihin tuodaan myös mahdollisuus tehdä
valintapäätös hakemuskohtaisesti ja päättää valinta, kun hakukohde on täynnä.

Lisäksi yhteishakua uudistetaan muodostamalla erillinen yhteishaku vieraskielisille ohjelmille.
Muutoksilla joustavoitetaan korkeakoulutukseen hakeutumista ja edistetään korkeakoulujen
kansainvälistä kilpailukykyä helpottamalla erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia.
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6. Lisätään joustoa hakeutumisessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Työkokemus YAMK-tutkinnon kelpoisuusvaatimuksena säilyy. Vaatimusta kuitenkin kevennetään
jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien parantamiseksi. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä olisi
kolmen vuoden sijaan kahden vuoden työkokemus ensimmäisen syklin tutkinnon suorittamisen
jälkeen. AMK voisi ottaa opiskelijaksi henkilön ilman hakukelpoisuuden tuottamaa tutkintoa, jos
henkilöllä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Ratkaisu tarjoaisi tutkinnon suorittamismahdollisuuden entistä useammalle ja nopeammin
alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kuitenkaan menettämättä YAMK-tutkinnon
profiilia ja merkitystä työelämän kehittämistutkintona. Ratkaisu myös parantaisi korkeakoulujen
mahdollisuuksia rekrytoida kansainvälisiä opiskelijoita YAMK-tutkintokoulutukseen.
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7. Lisätään joustoa ylemmän korkeakoulututkinnon laajuuksiin kansainvälisessä yhteistyössä

Yliopistojen ylempiä korkeakoulututkintoja ja ammattikorkeakoulujen ylempiä
ammattikorkeakoulututkintoja koskevia säännöksiä joustavoitetaan ja yhdenmukaistetaan.
Vieraskielisten tai muutoin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavien toisen syklin tutkintojen
laajuus voisi yliopiston päätöksen mukaisesti olla 60 tai 90 opintopistettä 120 opintopisteen
laajuuden sijasta ja ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti 120 opintopistettä
tutkintonimikkeen mukaisen laajuuden sijasta. Muutos helpottaisi korkeakoulujen kansainvälistä
tutkintoyhteistyötä ja lisäisi toisen syklin tutkinto-ohjelmien kansainvälistä vetovoimaa.
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8. Muut yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin tehtävät muutokset

Hallituksen esityksessä ehdotettaisiin lisäksi yliopiston esityksen mukaisesti Lappeenrannan
teknillisen yliopiston nimen muuttamista muotoon Lappeenrannan – Lahden teknillinen yliopisto
LUT.

Opintotukilautakuntien lakkauttamisen vuoksi kumotaan säädökset ylioppilaskuntien ja
opiskelijakuntien tehtävästä nimetä opiskelijajäsenet lautakuntiin.

Lisäksi yksinkertaistettaisiin korkeakoulujen rahoitusjärjestelmää siten, että harkinnanvaraista
rahoitusta myönnettäessä sovellettaisiin valtionavustuslain asemasta korkeakoululainsäädännön
valtionrahoitusta koskevia säännöksiä. Ratkaisulla kevennettäisiin korkeakoulujen ja ministeriön
hallinnollista työtä.
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