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Oulun yliopisto

Korkea-
koulutuksen 
tehtäväkenttä 
laajenee

Korkeakoulutuksen perinteiset 
yhteiskunnalliset tehtävät liittyvät 
kulttuurin ja yhteiskunnan 
uudentamiseen ja uudistamiseen, 
yksilöiden pätevöittämiseen, työvoiman 
kasvattamiseen ja sosialisaatioon, 
inhimillisen pääoman kasvattamiseen 
sekä uuden tiedon ja teknologian 
luomiseen. 

Näiden tehtävien rinnalle 2000-luvulla tullut 
kansantalouden, yrittäjyyden ja 
innovatiivisuuden tukeminen.

Myös käsite yliopistojen tilivelvollisuus 
(accountability) on yleistynyt esim. EU:n 
korkeakoulupoliittisella agendalla

‒ Pekkola, E., Kivistö, J. & Nokkala, T. ”Korkeakoulupolitiikka”, 
teoksessa: Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (2014), 
Korkeakouluhallinto, Gaudeamus, Tallinna.
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Korkeakoulutus 
nähdään 
kilpailukyvyn 
takaajana

‒ Politiikkalinjaukset kytkevät 
korkeakoulujärjestelmän osaksi tietotaloutta ja 
kansallisen kilpailukyvyn kehittämistä

‒ Korkeakoulutuksen liittymäpinnat työllisyys-, 
innovaatio-, kauppa- ja teollisuuspolitiikkaan 
ovat tiivistyneet. 

‒ Muutokset korostavat korkeakoulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä.

‒ Korkeakouluilta odotetaan vastauksia ja uusia 
avauksia yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
ongelmien ratkaisemiseen 

‒ Tulevaisuudessa korkeakoulutuksen linjauksia ei 
ole enää mahdollista määritellä sisäisten 
toimijoiden sopimuksena, vaan intressiryhmien 
vaikutus kasvaa. 

‒ Tietoa ja osaamista välitetään uudenlaisten 
vuorovaikutuksen muotojen kautta, jolloin 
”rajapintaan” sijoittuvien toimintojen (esim. 
elinikäinen oppiminen, etäopetus, 
täydennyskoulutus) merkitys lisääntyy.

‒ Ks. esim. Lappalainen, P.; Markkula, M. & Kune, H. (toim.) (2015) 
Orchestrating Regional Innovation Ecosystems. Aalto University, 
Laurea University of Applied Sciences & Built Environment Innovations
RYM Ltd., Otava.
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Korkeakoulutuksen 
rahoituspohja 
monipuolistuu

‒ Korkeakoulutuksen rahoittajiksi voidaan 
määritellä: 1) Julkinen sektori 2) opiskelijat 
ja heidän vanhempansa 3) yritykset 4) 
kolmannen sektorin toimijat

‒ Korkeakoulutuksen rahoituspohja on 
monipuolistunut 2000-luvulla, ja 
suomalaisessa korkeakoulutusjärjestelmässä 
erityisesti yritysrahoituksen ja kv-
rahoituksen rooli on kasvanut.

‒ Rahoituspohjan monipuolistuminen ja 
kansainvälistyminen tarkoittaa sitä, että 
koulutuksen laatua koskevien arviointien ja 
auditointien merkitys kasvaa 
tulevaisuudessa.

‒ Kivistö, J. (toim.) (2009) Kuka maksaa ja miten? Näkökulmia 
korkeakoulutuksen maksullisuuteen. Tampere. Tampere University
Press

‒ Clayes-Kulik, A.-L. & Estermann, T. (2015) Performance Based Funding
of Universities in Europe. European University Association, 
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/DEFINE_Th
ematic_Report__PBF_final_version.sflb.ashx
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Korkeakoulutuksen 
markkinat
globalisoituvat

‒ Bolognan prosessin tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä vähintään 20%:lla
korkeakouluista valmistuneilla on kokemusta 
opinto- tai harjoittelujaksosta ulkomailla

‒ Tämä on kuitenkin vasta alkua

‒ Korkeakoulutus on globalisoitunut ja samalla sen 
markkinat ovat laajentuneet: vuonna 2011 4,3 
miljoonaa nuorta suoritti tutkintonsa oman 
maansa ulkopuolella (OECD 2013); ennusteen 
mukaan vuonna 2025 tämä luku on 7,2 miljoonaa 
(Global Student Mobility 2025) 

‒ Eniten opiskelijoita oman maan ulkopuolelle 
lähtee Kiinasta, Intiasta, Saksasta, Ranskasta ja 
Koreasta. 

‒ OECD-maissa on eniten kiinalaisia opiskelijoita: 
Kiinassa on 100 miljoonaa korkeakouluikäistä 
nuorta, mutta opiskelupaikkoja on noin 20 
miljoonaa

‒ Tämä kehitys tukee erilaisten rankinglistojen 
syntyä -> kun hankitaan kallis koulutus, halutaan 
olla varmoja sen laadusta 

‒ OECD (2013) Education at a Glance 2013: OECD Indicators. Paris, 
OECD.
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Korkeakoulutus
yksilöllistyy

‒ Markkinaehtoistumisen myötä yksityisen hyödykkeen 
ominaisuudet korostuvat 

‒ Opiskelijoiden motivaatio ja valinnat vaikuttavat 
tuotoksen muodostumiseen, johon toki korkeakoulut 
voivat vaikuttaa koulutustarjonnan sekä koulutuksen 
toteutuksen avulla 

‒ Koska koulutuspalvelu tuotetaan ja kulutetaan (osin) 
samanaikaisesti, se on luonteeltaan kokemushyödyke 
(experience good), jonka todellisesta laadusta saadaan 
käsitys vasta myöhemmin työllistymisen ja 
urakehityksen kautta (Canton&Venniker 2001)

‒ Koulutuksen luonne kokemushyödykkeenä ja 
koulutuksen yksilöllistyminen alleviivaa sitä, että tulisi 
tuntea paremmin sekä hakijoiden, opiskelijoiden että 
valmistuneiden toiveet ja tarpeet -> 
opiskelijalähtöisyys

‒ Oppimisanalytiikan merkitys kasvaa

‒ Urapolkuajattelu ja opintojen ohjaus / 
henkilökohtainen tuki korostuu, jotta perinteinen 
tutkintotavoitteinen koulutus säilyttää vetovoimansa 
uusien vain virtuaalikoulutusta tarjoavien kaupallisten 
24/7 verkkoyliopistojen rinnalla

‒ Omat muistiinpanot: Educause Annual Conference 25.-28.10.2015, 
Indianapolis, USA
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OKM-
tulossopimus: 
korkeakoulu-
laitoksen yhteiset 
tavoitteet 2017-
2020

‒ ”Suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
ovat kansainvälisesti vahvoja ja kilpailukykyisiä 
toimijoita. Korkeakoululaitos muodostuu 
korkeatasoisista, vahvuusalueilleen 
profiloituneista yliopistoista ja 
ammattikorkeakouluista. Näiden osaaminen 
täydentää toisiaan siten, että yhteiskunnan ja 
työelämän erilaisiin tarpeisiin vastataan. 
Korkeakoulujen toiminnassa korostuvat 
sivistystehtävä, yhteiskuntavastuu ja 
vaikuttavuus, kestävän kehityksen periaatteet, 
eettinen toimintatapa sekä hyvän tieteellisen 
käytännön noudattaminen. Laatua on 
vahvistettu kansainvälistymällä, 
digitalisaatiota hyödyntämällä sekä toimintaa 
modernisoimalla. Opintopolkuja on 
joustavoitettu, tieto on avointa ja 
infrastruktuurit yhteiskäytössä. …Korkeakoulut 
vahvistavat vaikuttavuuttaan erityisesti 
lisäämällä…. osaamisen vientiä, elinikäisen 
oppimisen mahdollisuuksia sekä 
yrittäjyysvalmiuksia ja -edellytyksiä.” 
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‒ Millaiset taitokokonaisuudet tukevat 

oppimista tulevaisuuden työelämää 

varten (Wilenius 2015)?

‒ Tiedon parempi analysointi ja 

organisointi

‒ Oppimaan oppiminen

‒ Ratkaisukeskeisen orientaation 

kehittäminen

‒ Luovuuden parempi hyödyntäminen

‒ Kulttuuriosaamisen laajentaminen

‒ Yrittäjyys ja yrittäjähenkinen 

työskenteleminen pienessä yrityksessä 

on entistä useammalle todennäköinen 

uravaihtoehto
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