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Visio 2016 – Visio 2019: 
muutostekijöistä
• Demografiset tekijät (väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku)
• Koulutus- ja työperäisen (osaajien) rekrytoinnin tarve: kansalliset 

valinnat ja korkeakoulujen toiminta
• Korkeakoulujen merkitys maan väestökehityksessä: korkeakoulujen 

omat korkeakoulu – ja tiedepolitiikasta johdetut strategiat ja/tai 
alueiden kilpailukyky

• Mahdollisesti kasvavien julkisten ja yksityisten resurssien rajallisuus: 
voivatko kaikki voittaa?
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Opiskelupaikan kotimaakunnastaan vastaanottaneiden osuus, 2019 
(korkeakoulut)

Alueellisen tasapainon näkökulmasta 
maakuntien välillä on eroja

Lähde: Vipunen, yliopistojen hakeneet
ja paikan vastaanottaneet, 
yhteishaku

Kotimaakunnastaan opiskelupaikan saavat 
useimmin yliopistomaakunnissa asuvat. 

Maakunnissa, joissa ei ole yliopistoa, 
suurempi osuus päätyy muihin maakuntiin 

opiskelemaan

Maakunnat, joista puuttuu yliopisto ovat 
kaikkein huonoimmassa asemassa, joka 

näkyy mm. nuorten aikuisten 
koulutustason laskuna kyseissä 

maakunnissa



Korkeakoulutuksen laajennusohjelma
• Vuodet 2021-2024: malttia ja harkintaa
• Tutkintokatot edelleen tarpeellisia, ainakin korkeakouluittain
• Tehtävien päätösten vaikutus maan sisäiseen kehitykseen (poliittinen 

valinta)
• Vuoden 2030 tavoitetaso: tähän erityisesti malttia. Korkeakoulujen 

rahoitus arvioitava uudelleen tai sitten tehtävä valintoja vision 
päätavoitteiden välillä (korkeakoulutuksen laajennus; jatkuva 
koulutus; TKI-panostus). 
Tarvitaan korkeakoulujen rahoitusohjelma vuoteen 2030 saakka



Korkeakoulutuksen digivisio
• On hyvin tärkeä kehityshanke, samalla testi korkeakoulujen 

yhteiselle kehitystyölle
• Edellyttää erinomaista johtamista
• Vaatii kekseliäisyyttä resursoinnissa
• Saattaa muuttaa korkeakoulujen toimintatapaa merkittävästi: 

opetus, oppiminen, tutkimus, hallinto



Kansainvälisyys
• Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistäminen edellyttää 

laaja-alaista yhteispeliä Suomen valtionhallinnossa ja myös 
korkeakoulujen välillä

• Kilpailusta yhteistyöhön
• Koulutuksen ohella myös TKI on merkityksellinen
• Mitä ajatella siitä, että noin 25 % suomalaisista tuntuu vastustavan 

tällaisia asioita



Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

• Tavoitetason (4 % BKT:sta) saavuttaminen on hyvin haastava tavoite
• Ammattikorkeakoulut ovat edelleen TKI-toiminnassa aliresursoitu 

toimija (vrt. Hollanti 50 milj. euroa suoraa TKI-rahoitusta; Sveitsi: 
ammattikorkeakoulut ovat innovaatiotoiminnan keskeisin ja hyvin 
resursoitu toimija)



Mitä tarvitaan?

• Luottamusta
• Yhteistyötä
• Intoa
• Sivistystä
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