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Osviitta™ 2021-työkalu 
Ominaisuudet: 

• Työkalussa on laskettu viimeisimpiin toteumiin (2017 ja 2018) sekä uudistettuun ennustemalliin 

(2019) pohjautuva ennuste ammattikorkeakoulun vuoden 2021 rahoituksesta. 

• Työkalussa on käytetty valmisteluryhmän 17.1.2019 julkaisemaa uudistettua rahoitusmallia. 

• Työkalussa on käytetty uutta tutkintokohtaista ennakointimenetelmää (algoritmia). 

• Työkalussa on käytetty uutta ennakointimenetelmää (algoritmia) myös muiden rahoitustekijöiden 

ennakointiin. 

• Työkalussa on eritelty ammattikorkeakoulun jokainen amk-tutkinto omaksi kokonaisuudekseen, 

josta raportoidaan jokaiselle vuodelle 2017-2019: 

o Lukumäärä, ka. valmistumiskerroin, rahoitusluku, € / tutkinto, € / yhteensä 

o Käyttäjä voi tehdä omia skenaarioitaan kokeilemalla rahoituskertoimen, tutkintomäärän, 

sekä ka. valmistumiskertoimen muutoksia 

• Työkalussa on sovellettu ammattikorkeakoulujen rahoituskauden 2017-2020 tutkintokiintiöitä. 

Käyttäjä voi kokeilla näiden muuttamisen vaikutusta omaan rahoitukseen vaihtamalla sekä omia 

että koko Suomen lukuja. 

• Työkalussa on ennuste koko Suomen 2021 OKM-perusrahoituksesta sekä sen jakautumisesta eri ra-

hoitustekijöihin. 

o Käyttäjä voi tehdä omia skenaarioitaan muuttamalla perusrahoituksen summaa sekä eri ra-

hoitustekijöiden prosentuaalisia painoja. 

o Käyttäjä voi myös mallintaa tilannetta, jossa käynnissä olevan lausuntokierroksen johdosta 

rahoitusmallista poistuu mittari tai siihen tulee uusi mittari. 

• Työkalussa käyttäjä voi tehdä skenaarioita omaan rahoitukseensa muuttamalla sekä omia että koko 

Suomen rahoitusmittarituloksia vuosien 2017-2019 osalta. 

• Työkalusta ilmenee ammattikorkeakoulun suhteellinen pärjääminen jokaisessa rahoitusmittarissa. 

• Työkalussa voi vaihtaa ammattikorkeakoulun laskennallista kokoa, mikä vaikuttaa analyysiin. 

 

Osviitta™ 2021-työkalun käyttöohje 
Ominaisuudet: 

• Selkeä ja kattava ohje Osviitta™ 2021 -työkalun käyttöön. 

• Ohje kattaa jokaisen välilehden ja erittelee: 

o Mitä välilehdellä olevat luvut tarkoittavat 

o Mitkä välilehdellä olevista luvuista ovat muutettavissa, miten ja miksi 

o Mihin muihin lukuihin ja ilmiöihin välilehdellä olevat luvut ovat kytköksissä 

• Viivain Oy tarjoaa ostohintaan sisältyvää teknistä tukea työkalulle 365 päivää toimituksen jälkeen. 



 

 

Osviitta™ 2021 -PowerPoint -esitys 
Ominaisuudet: 

Yleinen osio: 

• Selkeä ja yleistajuinen esitys uudesta rahoitusmallista ja se tuomista muutoksista. 

• Uuden rahoitusmallin mittariyksiköiden euromääräiset arvot. 

• Selkeä esitys amk-tutkintotekijän uudesta laskutavasta. 

• Amk-tutkintotekijän uusi laskutapa euroissa – miten paljon mistäkin yhdistelmästä saa rahoitusta. 

• Jokaisen amk-tutkinnon rahoitusarvo vuonna 2021 ja hajonta ammattikorkeakouluittain. 

• Analyysi kiintiöiden kehityksestä uudessa rahoitusmallissa – miten ne todennäköisesti muuttuvat. 

• Analyysi kansainvälisen toiminnan asemasta uudessa rahoitusmallissa. 

• Analyysi strategiarahaan kohdistuvasta muutoksesta ja sen merkityksestä. 

• Analyysi toimenpiteistä, joihin rahoituksen kannalta kannattaa ryhtyä uudessa rahoitusmallissa. 

• Analyysi uuden rahoitusmallin sisäänrakennetuista muutospaineista. 

 

AMK-kohtainen osio: 

• Uuden rahoitusmallin muutosten euromääräiset vaikutukset ammattikorkeakouluun. 

• Ammattikorkeakoulun suhteellinen asema – ”voittaja vai häviäjä” – jokaisen muutoksen osalta. 

• Tarkempi analyysi amk-tutkintotekijän osalta – miten ammattikorkeakoululle kävi, kun uusi malli 

korvasi amk-tutkinto-, 55op- sekä alakohtaisen tutkintotekijän rahoitusmittarit. 

• Analyysi jokaisesta ammattikorkeakoulun tutkinnosta verrattuna muiden ammattikorkeakoulujen 

saman tutkinnon tuloksiin. 

• Analyysi ammattikorkeakoulun tutkintoportfoliosta kokonaisuudessaan uudessa rahoitusmallissa. 

• Esitys ammattikorkeakoulun vahvuuksista ja heikkouksista uudessa rahoitusmallissa. 

• Esitys ammattikorkeakoulun asemasta tulevissa amk-tutkintokiintiöistä käytävissä neuvotteluissa. 

• Toimenpidesuosituksia ammattikorkeakoululle toimenpiteistä, mihin sen kannattaa harkita panos-

tavan uuden rahoitusmallin oloissa sekä euromääräiset potentiaalit jokaisen toimenpiteen osalta. 


