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Yleistä

• Koulutuspolitiikka avointa, helppo seurata ja lähestyä OAJ.fi
• Koulutuspolitiikan tavoitteet näkyville

• Koulutuspoliittiset uudistukset/työryhmät näkyville

• Jokainen jäsenryhmä on yhtä tärkeä 

• Tiivis vuorovaikutus – yhdessä vaikuttaminen

• Jäsenyys kannattaa

• Erityisasiantuntijat tekevät oikeita asioita



OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet

Yleistä
Ammattikorkeakoulut ja yliopistot
Ammatillinen opettajankoulutus
Taiteen perusopetus 





Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella



Perusopetus

EK vaalitavoitteet: Jaakko, Rima, Heta ja substanssi henkilöt 

Koulutusmuotokohtaisten tavoitteiden 
painotuskuukaudet

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Ammatillinen 2. asteMarraskuu Taiteen perusopetus

Jatkuva oppiminen

Varhaiskasvatus

Lukio

Yliopisto

Opettajankoulutus

Ammattikorkeakoulut

Aikuiskoulutus 
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Hinta

Valtion T&K-rahoituksen lisääminen 1,2 

prosenttiin maksaa 1,8 mrd. euroa vuosina 2024-

2030. Investointi tukee yksityisen tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan kasvattamista ja 4 %:n 

tavoitteen saavuttamista, jotka yhdessä edistävät 

suomalaisen TKI-toiminnan laatua, vaikuttavuutta 

ja uudistumista. Samanaikaisesti ne tukevat 

Suomen kilpailukyvyn, osaamistason ja 

sivistyksen kehittymistä sekä yhteiskunnan 

muutoskykyä esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai 

turvallisuustilanteen haastaessa tulevien vuosien 

toimintaympäristöä.

T&K-rahoituksen lisäämisessä on huomioitava 

korkeakoulujen perusrahoituksen vahvistaminen 

TKI-osuuden osalta seuraavasti: 

ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen 

lisätään 100 miljoonaa euroa ja yliopistojen 

perusrahoitukseen xx.

Kokonaisrahoituksen korjaustarve (kehittämisvelka):
• perusrahoituksen nostaminen 150 milj.
• TKI-rahoitus 100 milj.
• pääomittaminen 500 milj. (hyvä alku)
• tukipalvelujen rakentaminen 40 milj.
Pitkäjänteinen suunnitelma tilanteen korjaamiseksi!



Toimenpide-ehdotus: Vahvistetaan ammattikasvatuksen tutkimusta 
erillisellä rahoituksella.

Ammattikorkeakoulujen viisi ammatillista opettajakorkeakoulua 
kouluttavat ammatillisia opettajia, ammatillisia erityisopettajia ja 
opinto-ohjaajia sekä oppilaitosten että työelämän 
tarpeisiin. Akateeminen tutkimus tarjoaa hyvin suuntaviivoja oppimista 
ja opettajuutta koskevaan tarkasteluun, mutta kuitenkin on tunnistettu 
selkeä aukko ammatillista oppimista ja opettajuutta, ammatillista ja 
ammattikorkeakoulupedagogiikkaa sekä ammattikasvatusta koskevassa 
tutkimuksessa ja sen koordinoinnissa. Ammattikasvatuksen ja 
työelämässä tapahtuvan oppimisen tutkimuksesta on vahvistettava.

Yhteiskunta, työelämä ja ammatillinen koulutus niin toisella asteella 
kuin ammattikorkeakoulussa ovat vahvassa muutoksen virrassa, jossa 
kehittämisen ja kehittymisen keskeisiä teemoja ovat kestävän 
kehityksen ja työelämäläheisyyden edelleen kehittäminen. 
Ammatillisella toisen asteen koulutuksella ja ammattikorkeakoululla on 
vahva työelämäkytkös ja pedagogisesti opetusratkaisut linkittyvät 
työelämään useilla eri tavoilla. Muutosvirrat edellyttävät vallitsevien 
koulutuksen toimintamallien ja työelämäläheisen oppimisen 
käytäntöjen uudelleen arviointia ja uudistumista. Ammatilliset 
opettajakorkeakoulut tekevät kiinteää TKI-työtä 
ammattikorkeakoulujen tutkimusyksiköiden kanssa kehittäen mm. 
tulevaisuuden oppimisen ympäristöjä ja kumppanuuksia.

Kustannukset
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen muodostaman 
ammattikasvatuksen tutkimuksen verkoston tutkimusohjelman 
rahoitus 2 milj. 4 vuodelle



Lähde: Sitra, 2017, Taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista

Lähde: OPH/ TPO-selvitys 2020. Koulutuksen saavutettavuudesta eri taiteen aloilla
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Korkeakoulutuksen tulevaisuus
- korkeakoulujen tuottamalla osaamisella 

yhä isompi merkitys 

AO 2022

Hannele Louhelainen



Korkeakoulutiimi on

Ira
• vaka, ysi ja yliopisto
• tekijänoikeudet
• tasa-arvo
• lastensuojelu
• kunta+sote

Hanna
• yliopistot
• kansainvälinen kk-

politiikka 
• tiedepolitiikka

Sari
• lainsäädäntö (amm., 

amk)
• kunta ja sote-uudistus 
• oppilas- ja opisk.huolto

Hannele
• ammattikorkeakoulut
• taiteen perusopetus
• ammatillinen 

opettajankoulutus

Janne
• tekijänoikeudet
• yhdistysoikeus

Hanna (yliopisto)

Pasi (amk)

koulutuspolitiikkaa työmarkkina-
edunvalvontaa

Ja me valvomme!

oikeusturvaa



• Korkeakoulutus ja tutkimus voivat edesauttaa kestävää 
kasvua ja tukea Suomen julkista taloutta.

• Keskiössä työvoiman tarjontaa lisäävät korkeakoulujen 
koulutuksen kehittämisen toimenpiteet:

• koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen

• osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen

• koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen

• kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla

Korkeakoulutuksen kehittämisen tahtotila 
ilmaistu Kestävän kasvun ohjelmassa



https://vnk.fi/-/tki-panostukset-jaavat-ontoksi-ilman-osaajia



Menossa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen 
koulutuspoliittiset vauhtivuodet



Korkeakoulutuksen tarve kasvaa

• Nuoret

• Työikäinen väestö

• Kansainväliset osaajat

• Avoimet oppimisympäristöt 
tutkintokoulutuksen rinnalle

• Koulutuspalvelujen kehittäminen mm. 
ohjaukseen, urapalveluihin, yhteistyöhön

• Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan 
korkeakoulutettujen osuuden kasvattaminen 50 
prosenttia nuorissa ikäluokissa vuoteen 2030 
mennessä edellyttäisi 3 miljardin euron 
lisärahoitusta korkeakouluille vuosien 2023 –
2030 välillä.





Ikäluokka 25-34

Ikäluokka 55-64

Ikäluokat 25-64

Lähde: https://stats.oecd.org/ 

Korkeakoulutettujen osuus maittain



Korkeasti koulutettujen osuus 25-34-vuotiaista 
2030 ja 2040



MEILTÄ PUUTTUVAT EUROT!!!



Korkeakoulutus lukuina



TKI-rahoituksen kehitys Pohjoismaissa



Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus
organisaation mukaan 2008-2021



Tutkimuksen ja toiminnan rahavirrat yliopistoissa 
ja ammattikorkeakouluissa vuosina 2011–2020

Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Arene



Ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden 
suhteellisen määrän muutos 2010-2021

Vuoden 2023 rahoituksella ja voimassa olevilla tutkintotavoitteilla yksittäisen amk-tutkinnon hinta 
rahoitusmallissa on alle 6 000 euroa vuodessa. Tutkinnon hinta on lähes puolittunut vv. 2012-2022.

perusrahoitus/ tutkintomäärät



Tutkintoja suoritettiin vuonna 2021 
- yhteensä 29 000, josta yamk-tutkintoja 4 000 

- Tutkintoja suoritettiin reilu 300 
enemmän kuin edeltävänä vuonna

- Alat: 
- Eniten opiskelijoita oli terveys- ja 

hyvinvointialoilla, 30 %, 
- tekniikan aloilla opiskeli 23 % ja 
- kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden 

aloilla opiskeli 21 % opiskelijoista.

Opiskelijamäärät/ tutkinnot



Tutkinnot ovat koulutusjärjestelmämme 
kaikkien parhaiten työllistäviä tutkintoja

YAMK-tutkinnon 
suorittaneista 93 % ja 
AMK-tutkinnon 
suorittaneista 86 % oli 
työllisiä vuosi 
valmistumisen jälkeen. 

Ammattikorkeakouluissa 
opiskelee 152 000 
opiskelijaa (amk, yamk, 
AmO) ja vuosittain 
valmistuu reilut 30 000.

Lähde: Tilastokeskus/ 
tilastovuosi 2020
https://tilastokeskus.fi/til/sijk/2020/sijk_20
20_2022-01-20_tie_001_fi.html



Yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden 
suhteellisen määrän muutos 2010-2021

Korkeakoulujen opetushenkilöstön määrää on pystyttävä kasvattamaan vastaamaan laajentuvan 
korkeakoulutuksen tarvetta ja tehtäviä!!! 



Korkeakoulujen avoimen koulutuksen suosio kasvussa

Lähde: Vipunen



Korkeakoulutuksen kaksi kehityshaaraa

Tällä hallituskaudella 

- Perusrahoituksen 
vahvistaminen 20 m€ (amk) ja 
40 m€ (yo).

- Indeksit ovat olleet 
ensimmäistä kertaa koko 
hallituskauden voimassa.

- 10 m€ sote-alan 
harjoittelumaksujen poistuma

- Yliopistojen pääomittaminen 
100 milj. 

- Lisäaloituspaikat 
määräaikainen rahoitus 126 
miljoonaa + 15 miljoonaa RTF

→ tutkinnon hinta laskenut

Koulutus

T&K-laki

- Tarkoitus saada voimaan 
1.1.2023

- Budjettivaikutukset 
vuoden 2024 alusta

- Yliopistojen ja amkien
roolit

- Amkien 10 m€ (5+5 milj.)

- SA ja BF tutkimusrahoitus

Rahoituksen suunnitelma

Tutkimus

https://vnk.fi/-/tki-panostukset-jaavat-ontoksi-ilman-osaajia

Nykyisen hallituksen johdolla on lisätty korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen määrärahoja yli 400 miljoonalla eurolla



Parlamentaarisen TKI-työryhmän kokoonpano 
toimikaudelle 11.4.2022 – 31.3.2023

Ota seurantaan! https://vnk.fi/parlamentaarinen-tki-tyoryhma ja somessa #TKIrahoitus

https://vnk.fi/parlamentaarinen-tki-tyoryhma


Mitä tavoitteena?

• Julkisen T&K-rahoituksen pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja 
ennustettavuus

• Yksityisen rahoituksen vahva vivuttaminen
• Kombinaatio suora tuki + verokannusteet

• Osaamisen kehittyminen ja T&K-toiminnan laaja-alainen 
vaikuttavuus

• ➔ ”Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, kasvu ja 
uudistumiskyky sekä julkisen talouden vahvistumistuminen ja 
sitä kautta kykyä ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.”

Lähde: Tiedeasiantuntija VTT, dos. Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia
Parlamentaarisen TKI-työryhmän pääsihteeri



Missä mennään jatkotyössä?

• Tarkastelussa sekä TKI-järjestelmä ja sen keskeiset kehittämiskohteet ja 
T&K-rahoitus
• Rakenteiden, aukkokohtien ja kehityskohteiden tunnistaminen

• Keskustelussa mm. 
• TKI-järjestelmän kokonaisvaltainen ja tasapainoinen kehittäminen
• Yhteistyön vahvistaminen
• Vaikuttavuus – vaikuttavuuden moninaisuus; T&K-rahoituksen vaikuttava 

suuntaaminen
• Vipuvaikutus – yksityisen sektorin osallistuminen

• Suunnitelman rakenne on olemassa ja sovittu, sisältöjä laaditaan. 

• Työryhmän linjaukset loppusyksyn ja alkuvuoden aikana

• Sidosryhmätilaisuus suunniteltu pidettävän 20. joulukuuta. 
• Tilaisuudessa kommentoitavana suunnitelmaluonnos (tavoite). Samaan aikaan myös 

kirjallinen kommentointimahdollisuus. 



Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 HE 211/2022 vp

• Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 13.10.

• Esitys nostaisi valtion t&k-toimintaan osoitettujen valtuuksien ja määrärahojen 
määrää siten että v. 2030 se vastaa 1,2 prosenttia suhteessa BKT:hen.

• Vuosittain valtuuksien ja määrärahojen lisäyksen tulisi olla noin 260 milj. euroa edellisvuoden 
tasoon nähden.

• Valtion T&K-rahoitus kasvaisi vuoteen 2030 mennessä noin 1,8 mrd. eurolla vuoteen 2023 
verrattuna. Valtion T&K-rahoitus nousisi yhteensä 4,2 mrd. euroon vuonna 2030.

• Kytkentä yksityisen sektorin T&K-menojen kasvuun

• Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023
• https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_211+2022.aspx

• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
yhdistelmävähennyksestä verotuksessa → hallitus ei antanut lakiesitystä, mutta 
asia etenemässä parlamentaarisen työryhmän lakialoitteen kautta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_211+2022.aspx


AMK-hallintomallin selvitystyö 
käynnistymässä 

- taloudellinen ja hallinnollinen autonomia



Selvityksiä käynnistymässä

Ammattikorkeakoulujen hallintomallien toimivuus toiminnan ja päätöksen teon 
tukena  

Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutettiin vuosina 2014-2015. Ammattikorkeakoulujen 
osakeyhtiöittämisen tavoitteena oli luoda vahvemmat lainsäädännölliset puitteet ja 
toimintaedellytykset.

• Selvitystyön tarkoituksena on tarkastella ammattikorkeakoulujen 
toimintaedellytyksiä nykyisessä omistaja- ja hallintomallissa. Selvitys tuottaa 
kokonaiskuvan omistaja- ja hallintomallin toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia 
sekä ammattikorkeakoulujen autonomian edistämiseksi että uusiksi 
politiikkatoimiksi, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujärjestelmän 
kehittymistä.

• Tarkastelun kohteena on myös se, miten ammattikorkeakoulujen 
omistusjärjestelyt ovat vaikuttaneet korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen ja 
miten toimiva malli osakeyhtiö on koulutuksen järjestämismuotona.

• Aikataulu: alkaa marras-joulukuussa, loppuraportti 31.5. mennessä.



Koko ammatillisen 
koulutuskentän tutkimusta

Ammatillisten opekorkeiden rakentama tutkimusverkosto 



Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Tutkimusryhmän tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa 
tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.  Ammatilliset 
opettajakorkeakoulut haluavat olla tulevaisuudessa haluttuja, aktiivisia ja arvostettuja tutkimus- ja 
kehittämiskumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tutkimusryhmän tehtävät

• Parantaa työelämälähtöisen oppimisen ja ammattikasvatuksen tutkimustoiminnan ja sen tulosten 
näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä levittää tuotettua uutta ja ajankohtaista tietoa, toimintatapoja, 
tutkimustuloksia ja kehittämistoiminnan hyviä käytänteitä ammatillisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.

• Edistää ja kehittää ammatillista osaamista ja työelämäläheistä oppimista sekä ammattikasvatusta koskevaa 
soveltavaa tutkimusta sekä opettajakorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä. Painopisteinä ovat ammatillista 
koulutusta, ammattikorkeakoulutusta, ammatillista oppimista, opettajuutta, pedagogiikkaa, ammattikasvatusta 
sekä työelämässä oppimista ja digitalisaation merkitystä oppimisessa ja koulutuksessa koskevat aiheet.

• Edistää ja vahvistaa ammattikorkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, työelämässä oppimisen sekä 
ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperusteista kehittämistä.

• Vahvistaa tutkimuksen painopisteiden osalta korkeakoulujen, elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen 
kanssa verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti.

• Lisätä ammatillisen opettajuuden vetovoimaisuutta ja arvostusta.

• Edistää ja aktivoida yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja keskustelua ammatillista koulutusta ja 
ammattikorkeakoulutusta koskevaan päätöksentekoon vaikuttamiseksi.

https://www.jamk.fi/fi/artikkeli/ammatillisten-opettajakorkeakoulujen-tutkimusverkosto


Tutkimusverkosto

Lähde: https://www.jamk.fi/fi/artikkeli/ammatillisten-opettajakorkeakoulujen-tutkimusverkosto

Seuraa tutkimusryhmän postauksia: #aokkittutkii



Ammattikasvatuksen webisarja: aamukaffet
torstaisin klo 8 - n. 9.30 

Ammattikasvatuksen seuraava webi 8.12. klo 8-9.15, Sivistys ja 
osaaminen ekologisen jälleenrakennuksen maailmassa 
• OAJ, OKKA, HAMK → Linkki seuraavaan tapahtumaan 

https://events.icareus.com/web/centredeville/player/embed/webcast
?eventId=207256506

• Kevät 2023 (alustava)
o 12.1. Pedagoginen hyvinvointi

o 16.2. Miten käy kädentaitojen digiajassa? Osaamisperusteisuus 2040

o 16.3. Inkluusio, osallisuus, saavutettavuus 

Seuraa sivustoa https://akakk.fi/aokk-vaikuttaa/ → tallenteet ja blogit

https://events.icareus.com/web/centredeville/player/embed/webcast?eventId=207256506
https://akakk.fi/aokk-vaikuttaa/


Pedagoginen hyvinvointi HyPe
TYÖ2030 ohjelman hanke

Vaikuttavuutta jäsenten työelämään työpaikalla 

→ ammatillinen toinen ja korkea-aste

Hankepäällikkönä Teija Golnick



Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) –
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä

1. HyPe-hanke tunnistaa ja kehittää korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten 
henkilöstön hyvinvoinnin käytäntöjä. 

2. HyPe kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva 
toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä. 

3. Ammatillisissa oppilaitoksissa hanke keskittyy hyvinvoinnin tukemiseen verkossa 
tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittämisen kautta.

Seuraa

• TYÖ2030 Pedagoginen hyvinvointi 

• Haaga-Helia pedagoginen hyvinvointi hype

• JAMK pedagoginen hyvinvointi hype

• https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/pedagogisen-hyvinvoinnin-juuret-tarvitsevat-koko-
korkeakouluyhteison-kasvualustakseen/#9e8f99c3

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/toimialat/hype
https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/pedagoginen-hyvinvointi-hype
https://www.jamk.fi/fi/projekti/vuorovaikutus-verkossa-hyvinvointia-oppilaitokseen-hype
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/pedagogisen-hyvinvoinnin-juuret-tarvitsevat-koko-korkeakouluyhteison-kasvualustakseen/#9e8f99c3


Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) 
jäsenten työhyvinvointia edistämässä:
• Ammattikorkeakoulujen henkilöstölle järjestetään koulutus- ja 

valmennustilaisuuksia, joilla lisätään vuoropuhelua 
ammattikorkeakouluyhteisöissä. Vuoropuhelun avulla pyritään parantamaan 
yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustamaan henkilöstöä rakentavaan 
ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön.

• Ammatillisten oppilaitosten kanssa toteutetaan verkkovalmennusprosessi, 
jossa tutkitaan yhdessä yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta 
rakentavaa, ylläpitävää ja vahvistavaa vuorovaikutusta sekä harjoitellaan 
dialogisuustaitoja verkossa toimiessa. Valmennuksen avulla tuetaan 
osallistujia tunnistamaan niitä keinoja, joiden kokee vahvistan osallisuutta, 
minäpystyvyyttä ja hyvinvointia työyhteisössä.

• Hanke tuottaa työkaluja oppilaitosyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen, 
työkirjan yhteisöohjautuvuuteen sekä pedagogiseen johtamiseen ja 
julkaisuja. Heijastusvaikutus on myös johtajien omaan työhyvinvointiin.



Korkea-aste Toinen aste

Laurea ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LUT-yliopisto

Karelia ammattikorkeakoulu

Lapin yliopisto

Helsingin yliopisto

Vaasan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu



KOTAMO

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden edistämishanke



• KOTAMO-selvitys osoittaa, että suomalaisissa korkeakouluissa on vielä tehtävää 
tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. 

• Loppuraportissa on ehdotettu konkreettisia toimenpiteitä sekä kansallisia 
politiikkatoimia, joilla korkeakouluissa vahvistetaan opetus- ja tutkimushenkilöstön 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

• Keskeiset haasteet liittyvät:

• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien vajavaiseen toimeenpanoon, 

• naisten ja etnisten vähemmistöjen suhteellisesti alhaiseen määrään ylimmillä 
uraportailla,

• läpinäkymättömiin rekrytointiprosesseihin, 

• etnisten vähemmistöjen valtaväestöä heikompaan urakehitykseen sekä heidän kokemaan 
syrjintään, ja epäinklusiiviseen työkulttuuriin. 

• Raportti luettavissa kokonaisuudessaan: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164426/OKM_2022_36.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164426/OKM_2022_36.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Työsuhde ja urakehitys sukupuolen mukaan

Työsuhde Urakehitys



Työryhmä suosittelee
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien painoarvon vahvistaminen mm. korkeakoulut tekevät omat lakisääteiset tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä korkeakoulujen tulee myös tehdä sukupuolten välisiä palkkaeroja selvittävä 
palkkakartoitus.

Suositus 1: Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu koolle ja rahoittaa korkeakoulukentän tasa-arvotyötä tukevan itsenäisen, poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän

Suositus 2: Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa säännöllisesti korkeakoulujen tasa-arvotyön tuloksia osana kaikkea ohjausta sekä sopimusneuvotteluja.

Suositus 3: Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää tasa-arvoa edistävän sertifiointijärjestelmän perustamisen mahdollisuutta.

Suositus 4: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ottaa tasa-arvotoimien arvioinnin nykyistä tiiviimmin osaksi korkeakoulujen auditointeja

Suositus 5: Korkeakoulut selvittävät, miten henkilöstön kokemaan tasa-arvoon liittyvä tieto voidaan tuoda osaksi johdon tulospalkkausta. 

Suositus 6: Korkeakoulut järjestävät henkilöstölle säännöllistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta ja edellyttävät tätä osaamista rekrytointeihin osallistuvilta 
sekä johtotehtävissä toimivilta. 

Suositus 7: Korkeakoulut viestivät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista ja niiden toteutumisesta nykyistä tehokkaammin ja näkyvämmin.

Suositus 8: Korkeakoulut laativat inklusiivisen työkulttuurin arjen pelisäännöt. Pelisäännöistä viestitään korkeakoulujen sisällä aktiivisesti ja henkilöstöä koulutetaan 
inklusiivisesta työkulttuurista.

Suositus 9: Korkeakoulukentän työnantaja- ja palkansaajajärjestöt käynnistävät kaksi korkeakoulujen yhteishanketta, joissa korkeakoulut laativat 
toimintatapasuositukset yhdenvertaiselle rekrytoinnille sekä palkkakartoitusten laatimiselle.

Suositus 10: Korkeakoulut selkeyttävät rekrytoinnin kriteereitä ja viestivät valintaperusteista nykyistä avoimemmin. 

Suositus 11: Korkeakoulut ja tutkimusrahoittajat vahvistavat korkeakouluja koskevaa sukupuolen ja monimuotoisuuden tutkimusta sekä datan keräämistä näistä 
teemoista. 

Suositus 12: Tutkimusta rahoittavat tahot dokumentoivat ja julkaisevat tiedot rahoituksen jakautumisesta sukupuolittain ja kansalaisuuteen perustuen.

Suositus 13: Tutkimusrahoittajat kohdistavat osan rahoituksesta tutkimusryhmien inklusiivisen työympäristön kehittämiseen.

Suositus 14: Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa edustavat etujärjestöt toteuttavat selvityksen korkeakoulujen arjen kielikäytännöistä sekä niiden vaikutuksista opetus-
ja tutkimushenkilöstön yhdenvertaisuuden ja työyhteisön inklusiivisuuden toteutumiseen. 



Mahdollisia 
uudistamisvirtauksia 
korkeakoulukentän 

kehittämiseksi



Mahdollisesti OAJ:n näkemystä vaativia teemoja

• Korkeakoulujärjestelmän laajuus, rakenteellinen kehittäminen, lainsäädäntö

• Amkien ja yliopistojen ohjausjärjestelmän tarkastelu ja mahd. 
rahoitusmallien avaaminen ja rahoituspohja
• vahvistaa koulutustasoa, korkeakoulutuksen laatua ja korkeakoulujen autonomiaa 

vankalla perusrahoituksella

• Toisen tutkintokoulutuksen maksullisuus, työikäisen väestön koulutuksen 
rahoitus

• Opiskelijavalintojen uudistaminen, mm. valinnat opintojen aikana

• Ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittäminen: 3. sykli ja 
nimikemuutokset (maisteri amk)

• Korkeakoulujen oppimissopimuskoulutus

• Koulutusvastuut: syklit, alakohtaiset tarkastelut, alueelliset koulutusvastuut




