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Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

SIVISTYS, OSAAMINEN, TIEDE 
JA TEKNOLOGIA IHMISEN JA 
YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Yli puolelle nuorista
korkeakoulututkinto

Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden
kehittämistä elämän eri tilanteisiin

4 % BKT:sta tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan: tieteen uutta
luovaa voimaa, kestävää kasvua, 
lisääntyvää hyvinvointia

UUTTA LUOVAT YLIOPISTOT 
JA AMMATTIKORKEAKOULUT 

Lisää ennakoivuutta ja reagointikykyä

Vahvat ja kansainvälisesti vetovoimaiset
osaamisen keskittymät

Aktiivisesti mukana maailman
kiinnostavimmissa verkostoissa

Avoimuus, kansainvälisyys ja globaali vastuu

Vahva TKI-toiminta ja monimuotoinen
korkeakoulutus yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen
muutosvoimina

Maailman osaavin työvoima kilpailuetuna
ja hyvinvoinnin rakentajana

Eettisyys ja yhteiskuntavastuu

MAHDOLLISTAVA OHJAUS, 
RESURSSIT JA RAKENTEET

Luovuutta, dynamiikkaa ja 
toimintamahdollisuuksia!
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• Second level
• Third level

Virkamiestyöryhmä

Vision toimeenpanoryhmät

Kansainvälisyys

Korkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat, sidosryhmät
verkkokonsultaatiot ǀ  työpajat ǀ jne.

Unifi ǀ Arene ǀ opiskelijat ǀ henkilöstö ǀ Suomen Akatemia ǀOpetushallitus ǀ opetus- ja kulttuuriministeriö

Vision toimeenpanon johtoryhmä

Mahdollistava 
ohjaus, resurssit ja 
rakenteet -ryhmä

Avoimuus, 
joustavuus ja 
jatkuva oppiminen 
-ryhmä

Digitalisaatio
ja tekoäly 
korkeakoulujen 
muutoksen tukena 
-ryhmä

Tutkimus-, 
kehittämis-
ja innovaatio-
toiminnan ryhmä

Hyvinvoivat 
korkeakoulu-
yhteisöt -ryhmä
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Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen (LUONNOS)

KK-TUTKINTO 
50 %:LLE
25–34 –

VUOTIAISTA  

JATKUVA 
OPPIMINEN 
ELÄMÄN ERI 
TILANTEISSA

joustavuus

avoimuus

Opiskelijavalinnat ja koulu-
tukseen pääsy

Yhtenäinen alustaratkaisu,
avoin koulutustarjonta

Tutkintokoulutus

Jatkuvan oppimisen
(uudet) muodot

Valintatavat

Kaikki koulutustarjonta näkyviin

Ohjauksen ja ohjaavuuden

lisääminen

AHOT-käytännöt kuntoon

Joustavuuden ja kv-yhteistyön

lisääminen

Läpäisyn parantaminen

Ei-tutkintoon johtavan

koulutuksen asema ja 

tunnettuus

Lisätään ja  monipuolistetaan

avointa koulutustarjontaa

Koulutusta eri kohderyhmille

SÄÄDÖS-
MUUTOKSET

OHJAUS JA 
RAHOITUS

DIALOGI JA 
KEHITTÄMINEN

Yhteishakujen ja 

erillishakujen

selkeyttäminen

Kannusteet 

opintojen 

etenemiseen  ja 

tutkintojen 

suorittamiseen,  

alemman kk. 

tutkinnon painoarvo

II asteen opiskelijoiden
tutustuminen kk-opintoihin

Kurkistuskurssit

Kansallisen  tason yhteistyö

Tarjonnan kokoaminen

Modulaarisuuden 

lisääminen

Joustavuutta 

OPS:iin

Avoimuuteen  ja 

yhteistyöhön 

kannustaminen

Arviointi/selvitys 

erikoistumis-

koulutuksista

Yhtenäinen alusta 

avoimesti 

saatavilla olevalle 

opetukselle

Opintopolku.fi ja 

muiden 

palveluiden 

yhteentoimivuu

s (ekosysteemi)

Tutkintojen laajuudet

Ylemmän amk-tutkinnon 

kelpoisuusvaatimukset

Koulutusvastuut

Yhteistyöryhmät, 

valtakunnalliset 

ratkaisut

AHOT-suositukset 

ja korkeakoulujen 

itsearviointi 

Alustojen ja rajapintojen 

digitaalinen kokonaisuus 

Materiaaleja ja 

oppimisympäristöjä  kaikkien 

hyödynnettäviksi 

Avoimen kk-tarjonnan 

kasvattaminen

Maksut

Tilauskoulutus

Myös muiden 

suoritteiden kuin 

tutkintojen 

huomioiminen 

rahoitusmalleissa

Opettajien osaaminen Opettaja-akatemiat 

Kehitetään opettajien

pedagogista osaamista

Ohjausosaamisen

vahvistaminen



FITech

• Tekniikan yliopistojen yhteinen konsortio 

• FITech Turku 2017-2021 vastauksena  positiivisen rakennemuutoksen 

aiheuttamiin tekniikan alan osaamis- ja koulutustarpeisiin 

• Arvioidaan 2020 loppuun mennessä

• Tavoitteena lisätä opiskelumahdollisuuksia Turussa ja kytkeä muualla 

opiskelevia alueen yrityksiin jo opiskeluvaiheessa

• Toimintaa tähän mennessä:

– LUT:n DI-ohjelmat käynnistyneet syksyllä 2017  (konetekniikka ja sähkökäyttötekniikka) 

- merkittävä osa opetuksesta Turussa 

– Tarjolla useita eri yliopistojen sivuaineita ja kursseja Turussa opiskeleville

– Diplomityöpörssi FiTech-kotisivuilla, Turun alueelle rekrytoituja diplomityötekijöitä kaikilla 

partneriyliopistoilla

– Professoripooli kerätty

– Yliopistojen yhteiset ohjelmat käynnistyneet keväällä 2018, esim. projektinhallinnan 

kurssikokoelma (tutkinto-opiskelijoille ja työelämässä oleville)

– Kesäkoulu 2018: Technology and business models of autonomous ships



Osaavan työvoiman saatavuuden 

parantaminen

• Muuntokoulutushankkeet (10 M€) 

• Muut koulutushankkeet (3,3 M€)

– Käsiteltäviä hakemuksia oli yhteensä 40 ja niihin haettu valtionavustus oli noin 12,6 

miljoonaa euroa. 

– Rahoitetaan 16 koulutushanketta 

– Pääosin 30-60 opintopisteen laajuisia tutkinnon osista muodostuvia 

osaamiskokonaisuuksia

– Tähtäävät osaamisen täydentämiseen ja uusintamiseen

– Hakemuksia arvioitiin yhteistyössä OKM ja TEM ja hyödynnettiin ELY:tä saatuja 

kommentteja

– Keskeistä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehtävä yhteistyö työelämän 

kanssa. 

– Päätökset saadaan allekirjoitettua tänään tai huomenna



Hallituksen esitys lisätalousarvioksi  

• Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen esitetään yhteensä 

35 miljoonan euron lisäystä 

• Korkeakouluille esitetään ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen 

osaajien muuntokoulutuksiin 10 miljoonan euron määrärahaa 

• Alustavia ajatuksia toteutuksesta:

– Tarkoituksena on helpottaa osaajapulaa. 

– Rahoitettavat koulutukset voivat olla tutkintoon johtavaa koulutusta, 

erikoistumiskoulutusta tai lyhempiä, tutkinnon osista muodostuvia 

osaamiskokonaisuuksia.

– Hankkeet kohdennetaan työvoimapulasta eniten kärsiville aloille ja alueille. 

Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä OKM:n ja TEM:n kesken. 

– Etsitään kestäviä toimintamalleja, joilla korkeakoulut voivat nopeasti 

vastata muuttuviin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa

– Haku korkeakouluille avataan elo-syyskuussa. 

– Korkeakoulujen tulee suunnitella ja toteuttaa koulutushankkeet tiiviissä 

yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin työnantajien ja työvoimahallinnon 

kanssa.
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