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Miksi Korkeakouluvisiota pitää miettiä?

■ Asemamme maailman koulutetuimpana kansana ei enää kestä 

tarkastelua päivänvalossa.

■ Jaettu ymmärrys siitä, että työelämän/teknologinen/(joku muu mikä) 

murros aiheuttaa haasteita väestön osaamiselle ja sitä myötä myös 

koulutusjärjestelmällemme.

■ Resurssiniukkuus vaivaa eikä ole ainakaan takuuta paremmasta.

Toisaalta taas…

■ Työelämän/teknologinen/(joku muu mikä) murros antaa lukemattoman 

määrän uusia mahdollisuuksia oppimiselle ja sitä myötä 

(korkea)koulutusjärjestelmällemme!



Näkökulma ratkaisee paljon!
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Mikä olisi Korkeakouluvisionne otsikko?

1. Vähemmän korkeakouluja – Vahvempi  ja osaavampi Suomi! 

2. Oppia ikä kaikki! – 100-vuotiaan Suomen elinikäisen 

oppimisen visio!

3. Kahdesta yhteen pilariin! – Näin murtuu korkeakoulutuksen 

duaalimalli!

4. Teknologia näyttää suuntaa! – Näin Suomi viimein ymmärtää 

muuttuvat osaamistarpeet!

5. Takaisin OECD-kärkeen – Rutkasti lisää korkeasti koulutettuja 

Suomeen! 

6. Joku muu otsikko?



Minkälainen Korkeakouluvisio syntyi?
■ Vision nimeksi tuli Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi

■ Vision keskeisiä nostoja:

– Vähintään 50 % nuorista aikuisista (25–34-vuotiaat) suorittaa korkeakoulututkinnon. 

– Joustavat ja yksilölliset opintopolut ja tutkinnot mahdollistavat jatkuvan oppimisen 
elämän eri tilanteissa. 

– Korkeakoulujen koulutustarjonta on joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä.

– Koulutusta kehitetään opiskelijalähtöisesti.

– Julkinen ja yksityinen panostus T&K-toimintaan nostetaan 4 % BKT:sta.

– Suomeen syntyy kansainvälisesti vetovoimaisia, eri toimijoita yhdistäviä tutkimus- ja 
innovaatiokeskittymiä.

– Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt ovat Suomen voimavara ja kilpailutekijä.

– Lainsäädäntö, ohjaus ja rahoituskäytännöt vahvistavat yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen dynaamisen kehityksen sekä erilaistumisen koulutuksessa ja 
tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa.

– Korkeakouluja on vähemmän ja ne ovat vaikuttavampia.

■ Vision valmistelu oli erittäin avointa, mutta julkisessa keskustelussa korostuivat 
korkeakoulujen johdon kanssa käydyt lainsäädäntötason toimenpiteet.



Mitä Tyyli (minulle) on? 

■ Sisällöllisesti: 

– työelämäkontakteja 

– työelämäymmärrystä

– teorian ja käytännön toisiaan tukevaa vuoropuhelua

– korkeakoulun ja ”työelämän” toisiaan tukevaa vuoropuhelua

■ Toimintatapoina:

– opiskelijat aktiivisina yhteistyökumppaneina, ei toiminnan 
kohteina 

– yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista avoimuutta 

– yhdessä tekemistä ja oppimista

– kansallista jakamista ja tukemista



Onko Korkeakoulu-
visiossa siis Tyyliä?



Ei, mutta siinä voi olla.



Miten Korkeakouluvisioon saadaan Tyyliä I?

■ Vision ja muun korkeakoulupoliittisen keskustelun sekä toiminnan kehittämisen 
painopisteitä pitää radikaalistikin muuttaa… 

– korkeakoulurakenteista toimintatapoihin

– organisaatioista ihmisiin

– paikallisesta kansalliseen (ja kansainväliseen)

– korkeakoulujen ylimmästä johdosta muuhun henkilöstöön ja opiskelijoihin

– tutkintotasosta opintojakso- ja opetussuunnitelmatasolle

– suorituksista ja opetuksesta (elinikäiseen) oppimiseen ja osaamiseen

– suljetusta avoimeen!

 Juhlapuhetaso ei riitä, vaan valintojen pitää näkyä myös rahoitusmalleissa jne. 

 Painopisteen muutos ei tietenkään tarkoita sitä etteikö myös rakenteita, 
organisaatioita, tutkintoja, opintopisteitä ja opetusta sekä korkeakoulujen johdon 
näkökulmaa pidä ja kannata käsitellä, myös paikallisesti.



Miten Korkeakouluvisioon saadaan Tyyliä II?

■ Tiekartta eli toimeenpano haltuun! 

– Tyyli pitää viedä Korkeakouluvision toimeenpanoon itse: korkeakoulujen 
henkilöstö ja opiskelijat eivät ole Korkeakouluvision tai korkeakoulutuksen 
tulevaisuuden objekteja vaan toimijoita!

– Korkeakoulujohdon päivät ensi viikon ma ja ti!

■ Julkinen keskustelu, rakentava kommentointi, proaktiivisuus!

– Visiossa esitettyjä tavoitteita voi tavoitella todella monella tavalla

■ Suomen korkeakoulu –alustamainen ratkaisu (Suomen Ekonomit, Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ja Suomen ylioppilaskuntien liitto)

■ Jaetut hyvät käytännöt, ohjeet, vinkit ja koulutukset, kuten jo teettekin!

– Osoittaa että yhteistyö on toimintatapana hyödyllinen! 

■ Yhteistyö samoja intressejä jakavien tahojen kanssa (työmarkkinajärjestöt jne)

– Tämä taas ei tarkoita heittäytymistä nykyisten osaamistarpeiden varaan!

– Yliopistomainen ratkaisu työelämäyhteistyöhön?



Miksi korkeakouluvisio?

Edessä oppimisen
Tyylikäs tulevaisuus?



KIITOS!

Suvi Eriksson
@SuviEriksson 

suvi.eriksson@ekonomit.fi

puh. 040 848 8935



Suomen Korkeakoulu –alustamalli?


