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Globaalipilotit

Tunnistettuja viestejä:

• Käynnistymässä hyvin ja 
verkostot toisensa löytäen

• Rahoituksen käytön 
selventäminen, kansallisen 
viestinnän rakentaminen, 
yhteydet kumppanimaihin ja 
TFK-verkostoon, 
arvovaltapalveluiden 
mahdollisuus

• Avaintulosmittareiden 
laatiminen, osittain vielä kesken



Maailma muuttuu, Eskoseni

• Edelliset linjaukset vuodelta 2016

• Seuraavan hallitusohjelman valmistelu kohta ajankohtaista

• Samoin seuraavan korkeakoulujen sopimuskauden valmistelu 
2025-2028

• korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden kehittämisen 
linjausten, strategioiden, tiekarttojen ja ohjelmien nykymaisemaa 
tulkitaan sekavana, sirpaloituneena ja monimutkaisena

• Yhteinen tahtotila voisi luoda konkreettiset ja kunnianhimoiset 
tavoitteet, joita sekä autonomiset toimijat että ministeriö ja 
valtioneuvosto voisivat edistää



Suuret tavoitteet

• Osaavan työvoiman tarjonnan kasvattaminen

• Nuorten korkeakoulutuksen lisääminen ->  50 %

• KV-opiskelijoiden määrän kasvattaminen -> 15 000 /vuosi

• Jatkuvan oppimisen järjestelmämuutos

• Suomen osaamistason kasvattaminen

• 4 % tavoite TKI-investoinneille, merkitsisi tutkimusrahoituksen 
lähes kaksinkertaistamista

• Laadun ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen



Suuret tavoitteet

• Suomi muutosten maailmassa

• Suomi kokoaan suurempana ja aktiivisena vastuullisena toimijana

• Suomen arvot ja periaatteet näkyviin

• Suomi tunnetuksi! Maakuva. FiMiF. Talent Boost.

• Kansalliset haasteet & suuret globaalit haasteet vaativat vahvoja 
yhteisiä toimia, ekosysteemiajattelua, tiedediplomatiaa = kansallista 
yhteistyötä yli sektorirajojen

• Maailmalla ja EU:ssa



Mitä se voisi olla?



Missio: Tämä on 

tehtävämme

Arvopohja: Näitä 

noudatamme, vaikka 

mikä olisi

Visio: Kohti tätä 

innostavaa 

tulevaisuutta



Laadukas 

korkeakoulutus lisää 

osaamista ja 

osaavan työvoiman 

tarjontaa

Jatkuva oppiminen 

tukee

osaamisen ja 

työelämän 

uudistumista

Kansainvälisten 

osaajien määrä 

korkeakouluissa ja 

työmarkkinoilla 

kasvaa

Tutkimus tukee 

osaamista,

sivistystä,

hyvinvointia ja 

kestävää kasvua

Strategiset 

tavoitteet:

Neljä 

vaikuttavuuden 

kärkeä

Näitä 

seuraamme:

Edistymisen 

indikaattorit

25-34-vuotiaiden 

korkeakoulutus-

asteen nousu 

kohti 50 %:a

Yli 25-vuotiaiden 

avoimen 

korkeakoulutuksen 

opintopisteiden kasvu 

Aloittavien kv-

opiskelijoiden määrä 

ja valmistuvien 

työllistyminen

T&K -investointien 

kasvu

kohti 4 %:n 

tavoitetta

Missio: Tämä on 

tehtävämme

Arvopohja: Näitä 

noudatamme, 

vaikka mikä olisi

Visio: Kohti tätä 

innostavaa 

tulevaisuutta

Miten edistämme kansainvälisyydellä näitä tavoitteita?
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KV-opiskelijoiden 

houkuttelu ja 

työllistyminen

Korkeakoulutuksen 

ja tutkimuksen 

laadun 

parantaminen 

osaajia 

rekrytoimalla

Tutkimuksen 

laadun 

parantaminen 

verkottumalla 

kansainvälisesti

Koulutuksen laadun 

parantaminen 

verkottumalla 

kansainvälisesti

Miten edistämme kansainvälisyydellä näitä tavoitteita?



Miten?
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Strategia: Miten tämä kaikki toteutuu?

Strategia on valintoja.

• Kun resurssit ovat rajalliset, kaikkea ei voi valita. Painopisteen valinta tarkoittaa, 
että lukuisia muita valintoja ei ole valittu painopisteiksi

• Strategia yleensä sisältää ainakin ajatuksen siitä,

• mitä tavoitellaan?

• kuka tekee? Kuka päättää? Mikä on minkäkin foorumin rooli ja tehtävä?

• millä resursseilla?

• miten mitataan ja seurataan?

• miten korjataan, kun menee pieleen?



MITEN?

• Otetaan huomioon nykyiset korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 

politiikat ja linjaukset, mutta kurkotetaan kauemmas: tässäkin 

tarvitaan linjakasta pitkäjänteisyyttä, yli hallituskausien yms. 

taitekohtien

• Luotetaan kv-foorumin väliraportin suosituksiin ja viedään niitä 

eteenpäin ottaen huomioon sisäiset ja ulkoiset eli kv. muutostarpeet

• Vahvistetaan sektorin yhteisiä viestejä



MILLOIN?
• NYT

• Talvella 2021-2022

• kv-linjausten päivittämisen työstämisvaihe, foorumit, seminaari, 
taustat:

• kv-foorumin työ ja väliraportin ehdotukset, 

• muut korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden 
edistämistä tukevat tiekartat, KKKKO, muut politiikkalinjaukset

• Talvella 2021 - keväällä 2022: vision ja strategian laatiminen

• esitykset hallitusohjelmaneuvottelujen tueksi keväällä 2022 ja 
korkeakoulutuksen ohjauksen tueksi seuraavalle ohjauskaudelle.

• Tavoitteena strategian toimeenpano vuodesta 2023.



Kiitos. Kysymyksiä?

atte.jaaskelainen@gov.fi 


