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Hallituksen 

kestävyystiekartta: 

sosiaalisesti, taloudellisesti 

ja ekologisesti kestävä 

yhteiskunta.



Kasvua tukevat toimet ”Suomen työllisyys on kasvanut 

hallituksen työllisyystoimenpitein 80 

000 henkilöllä ja työllisyysaste on 

hyvää Pohjoismaista tasoa”

”Työikäisen väestön osaaminen on 

korkealla tasolla ja se vastaa 

työmarkkinoiden edellyttämiä 

tarpeita. Koulutustaso on noussut ja 

osaamisen kehittäminen jatkuu läpi 

työuran”

”Suomi on houkutteleva paikka 

elää, tehdä työtä ja yrittää”

”Sekä julkinen että yksityinen 

tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoiminta ovat korkealla 

tasolla ja tavoite TKI-menojen 4 

prosenttia BKT:stä on 

saavutettu.”
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Kasvua 
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toimet

Pitkäjänteinen 
T&K -rahoitus

Osaavan 
työvoiman 
saatavuus

Suomen 
vahvistaminen 

investointi-
ympäristönä



Korkeakoulutuksen kasvua tukevat toimet 
• Koulutus- ja osaamistason nosto, korkeakoulututkinto 50 %:lle nuorista 

aikuisista

• Opintojen aloitus aikaistuu ja kesto lyhentyy. Opintojen ohjaukseen ja 
opiskelijoiden hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. 

• Koulutus tuo osaajia Suomeen, aloittajien määrä kolminkertaistuu 15 
000:een, työllistyminen paranee 75 %:iin

• Korkeakouluilla on vahva rooli jatkuvan oppimisen ekosysteemissä, 
korkeakoulutuksen muotoja ja tarjontaa joustavoitetaan ja 
monipuolistetaan. Mahdollistetaan työn ja opiskelun vuorottelu, työn 
ohessa opiskelu ja oppiminen työpaikoilla. 

• Vaikuttava TKI-toiminta, TKI-tiekartan eteneminen, 4% BKT:stä

• Rahoitus, ohjaus ja dialogi tukemaan muutosta
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Korkeakoulutuksen kehittämisen tiekartta

• ”Hallitus tukee korkeakoulujen kanssa yhdessä valmisteltuja, 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toteuttamiseen tähtääviä 
toimenpiteitä tavoitteena, että koulutuksen tuottama osaaminen ja tutkinnot 
tukevat nykyistä paremmin työllisyyttä ja työmarkkinoiden uudistumista. 
Toimenpiteillä edistetään sitä, että korkeakouluista valmistuu nykyistä 
enemmän osaajia alueille ja aloille, joilla on tai ennakoidaan olevan 
työmarkkinatarpeita.

• Toimenpiteiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan korkeakoulujen 
kanssa sidosryhmiä kuullen vuoden 2021 loppuun mennessä ja 
mahdollisista politiikkatoimista päätetään tämän jälkeen. Uudistusten 
työvoiman tarjontaa kasvattava potentiaali on etenkin pitkällä aikavälillä 
merkittävä.

• Toimenpiteet pohjautuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision, 
koulutuspoliittisen selonteon, jatkuvan oppimisen uudistuksen, koulutus- ja 
työperusteisen maahanmuuton tiekartan ja kotouttamisselonteon jo 
päätettyihin tai valmisteilla oleviin linjauksiin ja tavoitteisiin.”            
(BV huom. Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelma)
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Osuvaa ennakointia korkeakoulutuksen 

kehittämiseen

• Millä aloilla ja alueilla on osaajapulaa (johon voidaan vastata 

koulutuslisäyksillä)? 

• Millä aloilla ja alueilla on kasvupotentiaalia?

• Millaista työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa tarvitsemme?

• Miten korkeakoulutuksella tuetaan vihreää ja digitaalista siirtymää?

• Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat ja digitaalisuus tuovat?

• Tiettyjä aloja tarkastelussa, aloitetaan SOTEsta….
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Kiitos!

#korkeakoulutusuudistuu #TalentBoost


