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Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka,
osaaminen ja kyvykkyydet osana
yhteiskunnan toimintalohkoja

Miksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
2030 visio?

Maailma on muuttunut.
Me olemme muuttuneet.
Tarvitsemme yhteisen
pitkäjänteisen kehittämissuunnan.

Tulevaisuudenkestävän Suomen visio
Hallitusohjelma: Suomi 2025 – yhdessä rakennettu
• Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas
maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle
kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja
digitalisaatiota hyödyntäen
• Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten
osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen
yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on
koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka
mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti
kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän
kehittämisen vuoteen 2030 mennessä

Korkeakoulujen sopimusten 2017-2020 visio 2025
Hallitusohjelma

Suomi 2025
– yhdessä rakennettu
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Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2025 kansainvälisesti
kilpailukykyinen, mahdollistaa korkeaan osaamiseen perustuvan
suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen ja tuottaa osaamista
globaalien ongelmien ratkaisemiseen.
Vahvat korkeakouluyksiköt
osaamisen perustana

Laadukkaasta koulutuksesta
nopeammin työelämään

Korkeakouluyhteisön
kehittäminen

• Asemoituminen osana
kansallista korkeakoulu- ja
tutkimusjärjestelmää ja
kansainvälisesti

Tutkimuksella ja
innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä,
hyvinvointia ja vaikuttavuutta

Korkeakoulun tehtävä, profiili ja
vahvuusalat

Tutkintotavoitteet

Rahoitus

Raportointi

• Sovittavat tutkintotavoitteet
• Koulutuslaajennuksista ja uudelleen
suuntauksista sekä
opettajankoulutustarpeista
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• Visiotyö ei käynnisty tyhjältä pöydältä, mm.
– Unifin ja Arenen visiolinjaukset viime vuodelta
– Vahvan korkeakoulutus- ja tutkimustietopohjan hyödyntäminen
– Erilaisia alueellisia kehityssuuntia ja –aloitteita

• Visiotyössä tarkastelun kohteena ovat
– Korkeakoululaitoksen rakenne ja laajuus
• esim. opetukseen tai tutkimukseen profiloitumisesta ja järjestelmän
monimuotoisuudesta sekä yhteistyön vahvistamisesta sekä
korkeakoulutettujen määrästä
– Tutkintorakenne ja koulutusmäärät
• esim. työelämärelevanssi ja työelämään siirtymisen vaihe, opintojen
nopeuttaminen, liikkuvuus ja kansainvälistymisen näkökulmat
– Ohjaus- ja rahoituskäytänteet
• esim. perusrahoituksen ja kilpaillun rahoituksen kokonaisuus
– Vaikuttavuus

• Em. teemoista erilaisia kehittämisvaihtoehtoja ja –malleja, arviointi ja
toteuttamiskelpoisuus
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• Tavoitteena laadukas, vaikuttava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen
suomalainen korkeakoulujärjestelmä vuoteen 2030
• Tehdään tulevaisuus yhdessä - osallistava valmisteluprosessi
– Korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät mahdollisimman
laajasti mukaan tulevaisuustyöhön
– Verkkoaivoriihi 9.-15.4.2017
– Käynnistysseminaari + työpajatyöskentely 17.3.2017
– Aluetyöpajat
– Visioseminaari II, 14.6.2017
– Verkkoaivoriihi II
– syksyn 2017 tilaisuudet ilmoitetaan myöhemmin

• Parlamentaarinen seurantaryhmä

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön
eteneminen
TAUSTAMATERIAALIT

SIDOSRYHMÄKESKUSTELUT

HAASTE

.

Visiotyöpaja (henkilöstö ja
opiskelijat), Tampere 3.4.
Visiotyöpaja (henkilöstö ja
opiskelijat), Helsinki 12.4.
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten
johdon seminaari 5.5.
Visiotyö –seminaari 14.6.
korkeakoulujen henkilöstö,
opiskelijat ja sidosryhmät

Keskustelutilaisuus
/ seminaari
visiotyöstä

.

VERKKOAIVORIIHI III

Visiotyöpaja (henkilöstö ja
opiskelijat), Vaasa 24.3.

VERKKOAIVORIIHI II

Käynnistysseminaari 17.3.

VERKKOAIVORIIHI 9.3—15.4.

MUU
MATERIAALI

SIDOSRYHMÄKESKUSTELUT

JULKISTUS
Syyskuu 2017

.

Korkeakoululaitoksen rakenne ja laajuus

Kemi: Lapin amk ja Humak amk ja Tornio: Lapin amk
Oulu: Oulun yliopisto, Oulun amk
Rovaniemi: Lapin yliopisto, Lapin amk
Kokkola: Centria amk,
yliopistokeskus (JY, OY,
VY)
Pietarsaari: Åbo Akademi, Centria amk, Novia amk

Ylivieska: Centria amk
Oulainen: Oulun
amk
Saarijärvi:
Jyväskylän amk

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän amk

Kajaani: Kajaanin amk,
yliopistokeskus (ISYO, OY,
LY, JY)
Iisalmi: Savonia amk
Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, Savonia AMK,
Humak amk

Vaasa: Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo
Akademi, Hanken, Vaasan amk, Novia amk

Pieksämäki: Diak amk
Seinäjoki: Seinäjoen amk, yliopistokeskus (TTY, TaY, HY, VY,
Taideyliopisto)
Ilmajoki: Seinäjoen amk

Varkaus: Savonia
Savonlinna: Itä-Suomen yliopisto, Mikkelin amk

Kankaanpää: Satakunnan
amk

Mikkeli: Mikkelin amk, yliopistokeskus (Aalto, HY, LTY)

Pori: Satakunnan amk, Diak amk, yliopistokeskus (Aalto, TTY, TaY,
TY)
Rauma: Satakunnan amk, Turun
yo
Tampere: Tampereen yo, Tampereen teknillinen yo, Tampereen amk
Turku: Turun yo, Åbo Akademi, Turun amk, Diak, Humak, Novia
amk
Salo:
Forssa, Tammela, Hattula, Valkeakoski ja Riihimäki: Hämeen
Turun
amk
amk
Hämeenlinna: Hämeen amk
Raasepori: Novia amk

Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, Karelia amk

Lohja: Laurea amk

Hyvinkää: Laurea; Järvenpää: Diak; Nurmijärvi: Humak

Heinola: Haaga-Helia amk
Imatra: Saimaan amk
Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan amk
Kouvola: Kymenlaakson amk
Kotka: Kymenlaakson amk
Lahti: Lahden
amk,
yliopistokeskus
Porvoo: Haaga-Helia amk, Laurea amk
(Aalto, HY, LTY)
Pääkaupunkiseutu: Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Hanken, Taideyliopisto, Arcada amk, HaagaHelia amk, Humak amk, Diakonia amk, Laurea amk, Metropolia amk,

Ohjaus ja rahoituskäytänteet
Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat korkeakoulutukseen ja
tutkimus- ja kehittämistoimintaan 2017
Ammattikorkeakoulut
835
Opetus- ja
kulttuuriministeriö

1796

Yliopistot
50

Suomen
Akatemia

268+56
+30

Tutkimuslaitokset

STN

177*

Muut
ministeriöt

90
433

Tekes

344

Yritykset
27.9.2016

Monimuotoinen vaikuttavuus

DEA (DK think tank), 2016, What lies beneath the surface? A review of academic and policy studies on collaboration between public research
and private firms.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston työohjelma

Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän
kokonaistarkastelu käynnissä
• Valmistelussa lisäresurssien kohdentaminen korkeakoulujen TKItoimintaan
– ns. riihiryhmä

• Hallituksen päätökset julkisen talouden suunnitelman yhteydessä
keväällä 2017
• Suomen Akatemian Tieteen tila -raportti joulukuussa 2016
• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden
edistämislinjaukset
– Julkistettu maaliskuussa 2017

• OECD:n maa-arviointi tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta
– Alustavat suositukset 8.2.2017, arviointiraportin julkistus 6/2017

• Avoin tiede ja tutkimus (ATT) –hanke:
– Toimenpiteet hankekauden päättyessä 2017 lopussa

• Tutkimus-VIRTA –kehittämistyö
– Käynnistymässä

Suomen Akatemian toimikuntarakenteen
kehittäminen
• Akatemian hallintoviraston henkilökunnan tuottama raportti
– Taustalla mittavat toimintaympäristömuutokset ja havaitut
kehittämistarpeet nykyisessä toiminnassa
– pieni työrukkasryhmä työstämään raportin vaihtoehtoja
– tiedeyhteisön ja Akatemian henkilökunnan osallistava menettely
– http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisut/raportti-toimikuntatyonkehittaminen-final.pdf

• OKM:n valmisteluryhmä laatii ehdotuksen toimikuntatyön ja rakenteen kehittämiseksi vuoden 2017 aikana
– 2019 aloittavien Akatemian luottamuselinten valintaprosessi jo
kehittämistyön pohjalta, valinnat keväällä 2018

