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Jakelun mukaisesti  

 

Korkeakoulujen sopimuskauden 2021–2024 
välitarkastelun järjestelyt  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen kanssa sopimuskauden 2021-2024 
välitarkastelut alkaen syyskuussa 2022. Tavoitteena on, että kaikki välitarkastelut on käyty joulukuun 
alkuun mennessä (liite 1). Ohjeessa VN/4609/2022 (11.2.2022) olemme kertoneet välitarkastelun 
tavoitteista ja keskeisestä sisällöstä. 

Tavoitteena on selkeyttää ministeriön näkymää korkeakoulun ja sen toimialueen erityishaasteista ja 
kehityssuunnasta, varmistaa korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen 
sekä tukea johtoa korkeakoulun strategisessa kehittämisessä. Välitarkastelussa ei ole kyse 
korkeakoulun toiminnan arvioinnista, vaan keskinäisen strategisen vuoropuhelun jatkamisesta. 

Välitarkastelun viitekehikkona toimii hallituksen kestävyystiekartasta ja korkeakoulujen kestävän 
kasvun ohjelmasta johdetut viisi strategista tavoitetta: 

• Laadukas korkeakoulutus lisää osaamista ja osaavan työvoiman tarjontaa. Tavoitteena on 
nuorten korkeakouluasteen nosto 50 prosenttiin.  

• Jatkuva oppiminen tukee osaamisen ja työelämän uudistumista. Tavoitteena on jatkuvan 
oppimisen systeemiseen muutokseen osallistuminen vahvalla korkeakoulujen tarjonnalla. 

• Kansainvälisten osaajien määrä korkeakouluissa ja työmarkkinoilla kasvaa. Tavoitteena on 
ulkomaalaisten opiskelijoiden sisäänoton nosto 15 000:een ja työllistymisen nosto 75 %:iin.  

• Tutkimus tukee osaamista, sivistystä, hyvinvointia ja kestävää kasvua. Tavoitteena on TKI 
intensiteetin nosto ja tutkimusrahoitus 4 prosentin bruttokansantuotesuhteen saavuttaminen 
2030 mennessä.  

• Digitaalisuus parantaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja resurssien 
tarkoituksenmukaista käyttöä. Tavoitteena on korkeakoulujen yhteisen digivision 
johdonmukainen toteuttaminen. 
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Viitekehikon kautta tarkastellaan korkeakoulun keskeisten strategisten tavoitteiden etenemistä ja 
systeemisen muutoksen läpivientiä korkeakoulussa sekä näistä mahdollisesti seuraavia tarpeita 
arvioida uudelleen ja asemoitua korkeakoulujen arvonmuodostuksessa. Lisäksi ministeriö toivoo 
korkeakouluilta syötteitä seuraavan sopimuskauden valmisteluun. Välitarkastelun painotukset voivat 
vaihdella korkeakoulukohtaisesti.  

Välitarkastelussa keskustelemme tarvittaessa korkeakoulukohtaisista lisärahoitustarpeista 
keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisen perusteella. Mahdolliset rahoituspäätökset tehdään 
vasta välitarkastelukierroksen jälkeen. Välitarkastelujen keskusteluja ja johtopäätöksiä ei ole 
tarkoitus raportoida kirjallisesti, mutta yleiset huomiot ovat esillä välitarkastelun jälkeen 
järjestettävässä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa. 

Ministeriö toivoo korkeakoulun johdon lisäksi keskustelumahdollisuutta myös laajemmin 
korkeakouluyhteisön ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tietämyksen lisääminen 
korkeakoulun toimintaympäristön muutoksista. Samalla yhteisön jäsenillä olisi mahdollisuus esittää 
ideoita, kuinka ministeriö voisi tukea henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia.  

Korkeakoulujen sopimuskauden välitarkastelun tueksi ministeriö pyytää kesäkuussa 2022 
maakuntien liitoista näkemyksiä kehittämistoimista, joita ne näkevät tarpeellisiksi alueellisiin 
työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja TKI-toiminnan edistämiseksi ottaen huomioon 
maakuntastrategian painotukset. Osana kirjallisia lausuntoja maakunnilta pyydetään tiedot 
maakunnista myönnettävistä ja suunnitelluista rahoituksista em. alueellisiin kehittämistoimiin.  

Liitteen 1 mukaisesti yhdeksän välitarkastelun yhteyteen kyseisen alueen korkeakoulut järjestävät 
yhteistyönä sidosryhmätapaamisen. Tarkoituksena on, että koordinoiva korkeakoulu yhdessä 
muiden alueen korkeakoulujen kanssa kokoaa sidosryhmien edustajat keskustelemaan 
korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta sekä korkeakouluihin kohdistuvista odotuksista. 
Näkökulmina ovat alueellisiin työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaaminen, TKI-toiminnan 
edistäminen sekä Talent Boost ja ekosysteemit. Tässä kokonaisuudessa ei tarkastella yksittäisen 
korkeakoulun toimintaa. 

Alueen korkeakoulut sopivat yhdessä, mitkä julkisen ja yksityisen sektorin relevantit tahot kutsutaan 
tilaisuuteen. Koordinaatiosta huolehtii korkeakoulu, jonka välitarkastelun yhteydessä 
sidosryhmätilaisuus pidetään. Tavoitteena on, että kuhunkin tilaisuuteen osallistuisi 6 - 10 
sidosryhmien edustajaa, jotta keskustelussa on tilaa kaikkien osallistuvien näkemyksille. Alueella 
toimivien korkeakoulujen johtoa tai edustajia voi halutessaan osallistua sidosryhmätilaisuuteen. 
Korkeakoulujen toivotaan kuitenkin huomioivan, että tässä osiossa on tarkoitus ensisijaisesti kuulla 
sidosryhmien näkemyksiä. 

Koordinaatiosta vastaava korkeakoulu toimittaa kutsut sidosryhmätilaisuuteen osallistuville ja tässä 
yhteydessä tarjotaan mahdollisuus toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle (eeva.pellonpera@gov.fi  
tai anu.savolainen@gov.fi) etukäteen tai tilaisuuden yhteydessä ehdotuksia keskustelun teemoiksi 
tai näkemyksiä ennalta kerrottuihin teemoihin. Alustavaan ohjelmarunkoon on tehty tarkennus siten, 
että sidosryhmätilaisuuteen varataan käytettäväksi suunnitellun yhden tunnin sijaan 1,5 tuntia (liite 
2). 

Korkeakoulun johdon edustajia toivotaan mukaan myös henkilöstön ja opiskelijoiden tapaamiseen. 
Korkeakoulu voi päättää, järjestetäänkö henkilöstön ja opiskelijoiden tapaaminen edustajien kautta 
vai yleisenä tilaisuutena.  

Korkeakoulukonsernien osalta ehdotetaan korkeakoulujen yhteistä välitarkastelua, mutta 
korkeakoulujen halutessa tämä voidaan pitää myös korkeakoulukohtaisena. Korkeakouluja 
pyydetään vahvistamaan ehdotettu aika tai sopimaan uusi ajankohta sekä ilmoittamaan 
välitarkasteluihin liittyvien järjestelyjen organisoimiseksi korkeakoulun yhteyshenkilö ja 
välitarkasteluun osallistuvat korkeakoulujen edustajat johdon assistentti Eeva Pellonperälle 
(eeva.pellonpera@gov.fi) ja hallinnollinen avustaja Anu Savolaiselle (anu.savolainen@gov.fi) 
viimeistään 15.4.2022. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö lähettää korkeakouluille vahvistuksen 
sovituista neuvotteluajankohdista viimeistään 16.5.2022. 
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Lopullinen ohjelma ja välitarkastelun yksityiskohdat sovitaan erikseen kunkin korkeakoulun kanssa 
viimeistään kuukautta ennen välitarkastelua ottaen huomioon koronatilanne ja liikenneyhteydet. 
Ministeriö toivoo saavansa tiedon (eeva.pellonpera@gov.fi ja anu.savolainen@gov.fi) myös 
sidosryhmätapaamiseen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön tapaamiseen osallistujista viimeistään 
kuukausi ennen välitarkastelua. Korkeakoulu vastaa välitarkastelujen käytännön järjestelyistä 
korkeakoulussa. 

 

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen 

Opetusneuvos Jorma Karhu 
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