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• Työikäisen väestön osaaminen on korkealla tasolla ja se vastaa 

työmarkkinoiden edellyttämiä tarpeita. Koulutustaso on noussut ja 

osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran.

• Sekä julkinen että yksityinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ovat 

korkealla tasolla ja tavoite TKI-menojen 4 prosenttia 

bruttokansantuotesuhteesta on saavutettu. Näin on voitu luoda uutta 

kestävää kasvua.

Kestävyystiekartan visio 2030:
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1. Suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn vahvistaminen (Innovaatioiden 
edistäminen, Suomen T&K-menojen nostaminen 4 prosenttiin suhteessa 
bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä, investointiympäristön 
kehittäminen sekä yrittäjyyden ja kotimaisen omistajuuden edistäminen, 
kustannuskilpailukyvyn tukeminen) 

2. Työperäisen maahanmuuton lisääminen vähintään 50 000 hengellä vuoteen 
2030 mennessä (asteittainen nousu pysyvälle + 10 000 vuositasolle) (400 
miljoonaa) 

3. Osaamistaso ja jatkuva oppiminen 

Vaikutus: julkista taloutta vahvistava: 1–2 miljardia euroa 

Kestävyystiekartasta: Kasvun vahvistaminen



Muutostekijät:

• Väestönmuutos; kasvava tarve 

osaavasta työvoimasta 

• Teknologian ja digitalisaation 

mahdollisuudet koulutuksessa ja 

tutkimuksessa

• Muuttuva työelämä

• Kansainvälisyys ja globaali vastuu

• Ympäristön tila ja Ilmastonmuutos -

uhkia ja mahdollisuuksia 

koulutukselle ja tutkimukselle 

• Koronan jälkeinen todellisuus

Korkeakoulu- ja tiedepoliittiset tavoitteet
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Tavoitteita määritelty:

• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
visio 2030

• PMI Marinin hallitusohjelma

• Korkeakoulujen, tiedelaitosten ja 
OKM:n väliset sopimukset 2021-
2024

• TKI-tiekartta

• Jatkuvan oppimisen uudistus

• Koulutuspoliittinen selonteko

• Hallituksen puoliväliriihen 
päätökset: Kestävyystiekartta ja 
kehyslinjaukset
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Kestävän kasvun ohjelma:

Korkeakoulutuksen vaikutus 

työvoiman tarjontaan

Korkeakoulutuksen

laatu

TKI:n vaikuttavuus

Julkisen talouden 

resurssipäätökset:

TKI-panostusten 

kasvattaminen

Veikkaus -ratkaisu

Koulutuspanostukset

Resurssien 

optimaalinen 

käyttö

Muut 

rahoitus-

lähteet
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Kestävän kasvun ohjelma:

Korkeakoulutuksen vaikutus 

työvoiman tarjontaan

TKI:n vaikuttavuus

Suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn vahvistaminen

Innovaatioiden edistäminen

• Suomen T&K-menojen nostaminen 4 prosenttiin suhteessa 

bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä

• Investointiympäristön kehittäminen sekä yrittäjyyden ja kotimaisen 

omistajuuden edistäminen

• Kustannuskilpailukyvyn tukeminen

Työperäisen maahanmuuton lisääminen vähintään 50 000 hengellä 

vuoteen 2030 mennessä

• Asteittainen nousu pysyvälle + 10 000 vuositasolle

Osaamistaso ja jatkuva oppiminen 



Koulutusperusteinen 

maahanmuutto

Kestävyystiekartan toimet

Talent Boost –ohjelma
TEM ja OKM, tavoitteet:

• Suomi on kansainvälisesti houkutteleva 

paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja 

investoida.

• Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida 

kansainvälisiä osaajia.

• Kansainvälisten osaajien asiantuntemus 

vahvistaa suomalaisten yritysten ja 

organisaatioiden kansainvälistymistä ja 

uudistumista

Korkeakoulujen kv-ohjelma
• Talent Boost –palvelulupaukset

• Suomi-stipendit

• Kaksikieliset koulutuspilotit

• Pätevöitymispolut (lääkärit, 

hammaslääkärit)

• S2/R2 –opetuksen lisääminen



Koulutusperusteinen 

maahanmuutto

Korkeakoulutuksen lisääminen ja 

aloituksen aikaistaminen

Keston lyhentäminen

Parempi kohtaanto 

työmarkkinoiden tarpeisiin

Korkeakoulut vahvasti mukana 

jatkuvassa oppimisessa

Kestävyystiekartan toimet

Korkeakoulutuksen

laatu

Korkeakoulutuksen laatu on olennainen 

tekijä, kun tavoitellaan vaikutusta 

työllisyyteen ja suomalaisen 

korkeakoulutuksen houkuttelevuutta kv-

opiskelijoille



Koulutusperusteinen 

maahanmuutto

Korkeakoulutuksen lisääminen ja 

aloituksen aikaistaminen

Keston lyhentäminen

Parempi kohtaanto 

työmarkkinoiden tarpeisiin

Korkeakoulut vahvasti mukana 

jatkuvassa oppimisessa

Kestävyystiekartan toimet

Parlamentaarinen työ

4 %:n TKI-

rahoitusnäkymän 

luomiseksi

Ei koulutussäästöjä

35 meur pysyvä leikkaus 

OKM:stä

Kehyspäätökset

Koronapäätökset

RRF-päätökset

Ei täyttä Veikkaus-

kompensaatiota



OKM:n rahoitukseen tulee 2023 alkaen 
35 miljoonan pysyvä leikkaus, Veikkaus-
kompensaatio ei täysi

Korkeakoulutettujen osuuden 
kasvattaminen tavoitteisiin 
pääsemiseksi maksaisi 200-300 
miljoonaa euroa vuositasolla, johon ei 
ole varauduttu

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän 
lisääminen edellyttää noin
10 000 uutta aloituspaikkaa vuoteen 
2030 mennessä, johon ei ole varauduttu 
julkisen talouden suunnitelmassa



• Strategiarahoituksen kv-ohjelma ja niiden toimenpiteet

• Korkeakoulujen omat tavoitteet sopimuskaudelle

• Suomen ja ruotsin kielen osaaminen työllistymisen kannalta

• Mahdollisen rahoituksen ohjaaminen työvoiman kysyntäalojen koulutuksiin

• Maahantulon ja lupa-asioiden sujuvoittaminen osana Talent Boost -ohjelmaa

• Onko mahdollista luvata jokaiselle kv-opiskelijalle harjoittelupaikka, mentori ja 

tie työmarkkinoille?

• Suomi-stipendit, lukukausimaksujen mahdollinen osuus rahoituksessa

Koulutus tuo osaajia Suomeen
Aloittajien määrä kolminkertaistuu,

työllistyminen paranee 75 prosenttiin



Aikaistamme aloitusta, lisäämme aloituspaikkoja

• Korkeakouluilla mahdollisuus esittää uusia aloituspaikkoja ja uusia 

koulutusvastuita, prosessi alkaa kesäkuussa

• Rahoitus osin olemassa, osin RFF-panostuksesta, vaikka ei riitä tavoitteen 

saavuttamiseksi

• Uudet tutkintokatot vuosille (2021-2024) mahdollistaneet tutkintojen määrän 

lisäämisen

• Opiskelijavalintoja voi edelleen kehittää ja aloitusikää alentaa, saavutettavuus ottaa 

huomioon

• Opintojen keston lyhentämiseen voi vaikuttaa tutkintojen sisältöjen tarkastelulla, 

opintojen sujuvuutta parantamalla ja digitalisaatiota hyödyntämällä 

Koulutus- ja osaamistason nosto
Korkeakoulututkinto 50 %:lle nuorista aikuisista



Koulutuksen tuottama osaaminen ja tutkinnot tukevat nykyistä 
paremmin työllisyyttä ja työmarkkinoiden uudistumista

• Koulutuksen ohjaaminen aloille, joilla on tai ennakoidaan olevan 
työmarkkinatarpeita tai kasvumahdollisuuksia

• Koulutusvastuiden muutokset ja tutkintorakenteiden tarkastelu

• Korkeakoulujen rooli kasvavassa jatkuvan oppimisen 
ekosysteemissä

• Joustavampi koulutus: Avoin korkeakoulu ja pienet 
osaamiskokonaisuudet

• Digitaalisen tarjonnan kehittäminen – digivision toteuttaminen

Koulutus vastaa työmarkkinoiden 

tarpeisiin ja uudistumiseen
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• Puoliväliriihi: Parlamentaarinen työ TKI-rahoituksen 4 % 
osuuden saavuttamiseksi käynnistetään

• TKI-tiekartta päivitetään syksyllä

• Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi ja toiminnan 
kehittäminen arvioinnin pohjalta

• Tutkijanuratyöryhmän työ valmistuu toukokuun loppuun 
mennessä - tavoitteena tutkimuksen elinkeinoelämäyhteistyön 
vahvistaminen

• Merkittävät panostukset tutkimusinfrastruktuureihin

IV Vaikuttavampi TKI-toiminta
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• 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. 

Kestävyystiekartta, luku 4.4.2
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Analyysi-

vaihe

Elokuu

2021

Valmistelu eri 

osa-alueilla 

korkeakoulujen 

kanssa

Vaadittavat 

toimenpiteet

Talousvaikutukset

Työllisyysvaikutukset

Toimenpiteet tällä 

hallituskaudella

Toimenpiteet pitkäjänteisesti

2030 mennessä

Marraskuu

2021

Yhteinen 

näkemys 

toimen-

piteistä


