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HO:Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

• Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot 
kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

• Lapset ja nuoret voivat hyvin
• Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
• Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma/toimintasuunnitelma
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Oppivelvollisuus
Tavoite Toimenpiteet

Koulutus- ja osaamistaso 
nousevat kaikilla 
koulutusasteilla, 
oppimiserot kaventuvat ja 
koulutuksellinen tasa-arvo 
lisääntyy (3.7. tavoite 1)

- Jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.
- Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 vuoteen. Rakennetaan oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja 

tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esimerkiksi kymppiluokat, kansanopistot, 
työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää  toisen 
asteen koulutuksen maksuttomuutta.

- Vahvistetaan ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle 
riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta

- Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä toisen 
asteen koulutukseen. Määrärahatarpeet tulee varmistaa jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla.
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Koulutuspoliittisen selonteon keskeiset 
päätavoitteet ja tarkastelunäkökulmat
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NYKY- JA 
TAVOITETILA, 

KOULUTUSPOLITIIKKA 
TAVOITTEIDEN 

SAAVUTAMISEKSI

KOULUTUS- JA 
OSAAMISTASO

KOULUTUKSELLI-
NEN TASA-ARVO, 

YHDENVERTAI-
SUUS JA 

SAAVUTETTA-VUUS

HOUKUTTELEVA  
SUOMI

LASTEN JA 
NUORTEN 

HYVINVOINTI

Koulutuksen ja tutkimuksen 
kokonaistarkastelu:
Tilannekuva ja arvio nykytilasta sekä 
tavoitetila suhteessa hallitusohjelman 
koulutuspoliittisiin päätavoitteisiin, 
pääpaino konkreettisissa 
toimenpiteissä

Aikataulu:
Luonnos 5/2020 
Lausuntokierros 8–9/2020 
HE  11/2020



Toimintaympäristö muuttuu
• Uusi teknologia, digitaalisuus

- opetuksen, opettajuuden ja oppimisen muutos ja muuttaminen
- tutkimuksen tekemisen tavat muuttuvat
- muutokset työssä ja arjessa
- datatalouteen valmistautuminen

• Työn murros, työllisyys
- työvoima- ja osaamistarpeiden muutokset, koulutus ja tutkimus muutosvoimina

• Eriarvoistuminen ja polarisaatio
- koulutus- ja muiden palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus

• Väestönmuutos
- ikääntyminen, syntyvyyden lasku, maahanmuutto, alueiden eriytyminen: palveluverkostosta 
huolehtiminen, osaavan työvoiman varmistaminen …

• Ympäristön tila, ilmastonmuutos
- koulutuksen ja tutkimuksen rooli muutoksen hallinnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä

• Osallisuus, osallistuminen
- osallistava ja osallistumista edistävä kasvatus ja koulutus

• Kansainvälisyys ja kansainvälinen vaikuttaminen

Kytketään tarkasteluun, tavoitteenasetteluun 
ja toimenpide-esityksiin
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Saavutettavuussuunnitelma

”Tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa 
käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja 
kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien 
korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä 
ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Kirjataan 
selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien 
koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.”

Valmistelu käynnissä
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Jatkuvan oppimisen uudistus
– MISSÄ OLLAAN TÄNÄÄN 

Opetus- ja kulttuuriministeriö



Hallitus toteuttaa parlamentaarisen jatkuvan 
oppimisen uudistuksen, 

jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen 
kehittää ja uudistaa omaa osaamista.
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Organisointi 
Parlamentaarinen 
uudistusryhmä
- Puheenjohtaja opetusministeri 

Andersson, vpj tiede- ja 
kulttuuriministeri Kosonen ja 
työministeri Harakka

- Kokonaistarkastelu 
- Linjaukset pitkäjänteiselle 

kehittämiselle 
- Kansliapäälliköt pysyvinä 

asiantuntijoina
- Sihteeristö (OKM; TEM; STM; 

VM)

Työmarkkinoiden 
keskusjärjestöt
- Parlamentaarisen ryhmän 

tukena

Seurantaryhmä
- Laaja-alainen
- Valmistelu ja seuranta
- Sidosryhmäyhteistyö

Valtioneuvostossa uudistusta johtaa osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden ministerityöryhmä, 
Myös työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän tehtävänä  

Uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä 
yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa
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Toimikausi 25.9.2019–31.12.2020

Tilannekuvan luominen, 
keskeisten kysymysten 
määrittely

Teemojen käsittely ja linjausten 
valmistelu

syyskuu-joulukuu 2019 tammikuu-lokakuu 2020

Linjauk-
set

marraskuu-joulukuu 2020

Jatkuvan 
oppimisen tila; 
työelämän muutos 
ja murros sekä 
väestön 
osaaminen ja 
osallistuminen

Tutkijatapaaminen ja aineistot

OECD:n Continuous learning review in Finland, raporttiluonnos

Kansalaiskysely (Sitra) 

Yhteinen viestintä OKM, TEM, STM, VM

Työpajat, ac hoc -työryhmät seurantaryhmässä 

Ehdotus 
jatkuvan 
oppimisen 
uudistukseksi



Hankkeessa tarkastellaan jatkuvaa oppimista kokonaisuutena. Kokonaistarkastelussa otetaan 
huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, 
muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä 
osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestelmään. 

Osana kokonaistarkastelua tulee tehdä ehdotukset seuraavien hallitusohjelman linjausten toteuttamiseksi

• Eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että syntyy kattava tarjonta 
työelämälähtöisiä, monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia.  

• Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet.  

• Luodaan kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut. Ohjauksen avulla tuetaan myös aliedustettujen ryhmien 
osallistumista. Haasteena tunnistetaan, että uudelleenkoulutustarve korostuu ryhmissä, jotka osallistuvat vähän 
aikuiskoulutukseen.  Erityisenä haasteena tunnistetaan, että työn murros ja digitalisaatio muuttavat eniten 
matalamman koulutustason töitä, mikä korostaa uudelleenkoulutusta ryhmissä, jotka osallistuvat vähän 
aikuiskoulutukseen.

• Kehitetään korkeakoulujärjestelmää oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toimivat oppijat voisivat 
opiskella joustavasti kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä 
rajoituksista riippumatta. 
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• Painotetaan korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta siten, että se kannustaa avaamaan 
koulutustarjontaansa mahdollisimman laajasti muillekin kuin omille tutkinto-opiskelijoille sekä 
järjestämään opetusta yhteistyössä korkeakoulujen kesken.  

• Kehitetään rakennemuutoksen ennakointia. Kiinnitetään erityistä huomiota aloihin, joihin 
kohdistuu muutospaineita teknologian kehityksen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. 
Muutosturvaa kehitetään parantamaan työntekijöiden osaamista ja työllistymistä. 

• Kehitetään opintovapaata ja mahdollistetaan sen yhä laajempi käyttö aikuiskoulutustukea 
kehittäen. Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista.

• Lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia. Tavoitteena on jatkuvan 
oppimisen edistäminen, työntekijöiden työsuhdeturvan parantaminen, aikuisten puuttuvien 
perustaitojen vahvistaminen sekä eri alueiden ja toimialojen työvoimatarpeeseen vastaaminen. 

• Kehitetään yksilöiden erilaisten tarpeiden pohjalta uusia kustannustehokkaita palvelumuotoja. 
Tarjotaan yksilöityjä koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi toisen asteen ja vapaan sivistystyön 
oppilaitoksissa mahdollistamalla myös ammatilliset näyttötutkinnot. Erityisenä painopisteenä 
otetaan huomioon vähän koulutetut, uudelleenkoulutettavat työttömät ja työttömyysuhan alla 
olevat. 

• Parannetaan työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa. 

• Selvitetään mahdollisuudet laajentaa työllisyysrahaston tehtäviä tukemaan nykyistä laajemmin 
aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä. 
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Suomalaiset osallistuvat aikuiskoulutukseen 
verrattain paljon, mutta aiempaa vähemmän
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KUVIO 1. Koulutukseen vuoden aikana (12 kk) osallistuneiden aikuisten 
(25–64-vuotiaat) osuus 2016/2017

26.11.2019



• Aikuiskoulutukseen osallistuminen 
vuosina 1980–2017 (18–64-vuotias 
väestö).
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KUVIO 2. Osallistumisen suunta on laskeva

26.11.2019

• Aikuiskoulutuspäivien määrä 
(odotusarvo) henkeä kohden vuosina 
1990–2017 (18–64-vuotias väestö).



Osaaminen ja 
osallistuminen kasautuu 
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KUVIO 3. Sosioekonomisen aseman vaikutus aikuiskoulutukseen 
osallistumiseen ei juurikaan ole muuttunut. Osallistuminen 1980–2017 
(18–64-vuotias väestö).
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KUVIO 4. Aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutusasteen mukaan 
vuosina 1990–2017 (18–64-vuotias väestö)

26.11.2019
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KUVIO 5.  Suomessa erot heikon ja keskitasoisen/hyvän osaamistason 
ryhmien välillä sekä erot matalapalkkaisten ja muiden välillä 
koulutukseen osallistumisessa ovat OECD-maiden suurimpia.
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Osaaminen pitää pinnalla – heikot perustaidot 
ovat yhteydessä työttömyyteen
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KUVIO 6. Osaaminen on korkealla tasolla, mutta on myös puutteita

26.11.2019
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KUVIO 7. Työmarkkina-asema henkilöillä (16–65-vuotiaat), 
joiden luku- tai laskutaito alle tason 2.

26.11.2019



Työtä häviää ja muuttuu automatisaation vuoksi 
– uusia työpaikkoja syntyy
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KUVIO 8. Työllisyys koulutusasteen mukaan 1987–2017, 
18–64-vuotiaat

26.11.2019

Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste

Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste

Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai 
koulutusaste tuntematon
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KUVIO 9. Osuus työpaikoista, joilla suuri riski korvautua 
tai muuttua merkittävästi

26.11.2019
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KUVIO 10. Uuden työvoiman tarve 2017–2035. 
Koulutusasteiden osuudet tarpeesta.

26.11.2019
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KUVIO 11. Tuotannon kasvun esteet

26.11.2019



Mitä on jo tehty ja miten rahoitetaan?
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Jo toteutettuja toimenpiteitä

26.11.2019



• Työnantajat rahoittavat henkilöstökoulutusta ja osallistuvat 
koulutuksen aikaisen toimeentulon rahoittamiseen sekä opiskelun 
aikaisten palkkojen maksajana että aikuiskoulutustuen ja 
työttömyysetuuksien rahoittajana.

• Palkansaajat/kansalaiset maksavat opiskelumaksuja ja muita 
koulutuksen kustannuksia ja osallistuvat aikuiskoulutustuen ja 
työttömyysetuuksien rahoittajana koulutuksen aikaisen toimeentulon 
kustannuksiin.

• Koulutuslainsäädännön piiriin kuuluvan ja työvoimapoliittisen 
koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
pääosin valtio ja kunnat. Valtio rahoittaa koulutuksen aikaista 
toimeentuloa opintotuen ja muiden etuuksien kohdalla niihin 
kohdentuvien valtionosuuksien kautta. 
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Rahoitus monesta kukkarosta
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Työuran aikaisen koulutuksen rahoitus
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• Kuvio 1. Adult Education Survey (AES)/ Ruuskanen 2018

• Kuvio 2. Tilastokeskus. https://www.stat.fi/til/aku/2017/aku_2017_2018-01-12_tie_001_fi.html 
http://www.stat.fi/til/aku/2017/02/aku_2017_02_2018-05-09_fi.pdf

• Kuvio 3.  Tilastokeskus. http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ykou_aku_201700_2018_19724_net.pdf

• Kuvio 4. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ykou_aku_201700_2018_19724_net.pdf

• Kuvio 5. OECD

• Kuvio 6. OECD calculations based on the Survey of Adult Skills (PIAAC) (2012) (database).

• Kuvio 7. OECD, Building Skills For All: A Review of Finland. http://www.oecd.org/finland/Building-Skills-For-All-A-Review-of-Finland.pdf

• Kuvio 8. Työllisyys koulutusasteen mukaan 1987–2017, 18–64-vuotiaat. 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/statfin_tyokay_pxt_115d.px/

• Kuvio 9. Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”, 
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en

• Kuvio 10. Ennakointi. 4.4.2019. Ilpo Hanhijoki, opetushallitus.

• Kuvio 11. Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Suhdannebarometri, Heinäkuu 2019. https://ek.fi/wp-content/uploads/SB-heinakuu-2019.pdf
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Kuvalähteet
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• luotava järjestelmä, jossa kaikilla mahdollisuus ammattitaidon ylläpitämiseen ja työelämässä pysymiseen, 
ammattitaidon kehittämisen mahdollistaminen mahdollisimman monille, 

• työn murrokseen vastaaminen, työllisyyden parantuminen, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon
parantuminen, 

• monitahoisen ilmiön kokonaistarkastelu, kytkentä muihin polittiikkalohkoihin, pitkäjänteisyys

• koulutuksen kasautumiseen puuttuminen, perusasteen varassa olevat (että sellainen henkilö, joka on 
putoamassa kelkasta ajattelisi ”voin, pystyn ja minulla on mahdollisuus kehittää itseäni”), 

• ihmisen, joka kokee, että osaaminen on vanhentunutta, pitää tietää miten pääsee systeemiin kiinni (ohjaus)

• koulutusjärjestelmän joustavuuden lisääminen ts tarve joustaville tavoille päivittää osaamista,

• työttömyyden aikaisen opiskelun tarkastelu (ei ohjata turhille kursseille/rajoiteta opiskelua) ja 
aikuiskoulutustuen epäjatkuvuus-/ongelmakohtien tarkastelu, 

• yrittäjien opiskelumahdollisuuksien parantaminen,

• rahoitus (työnantajien ja työntekijöiden intressit ovat erilaisia, eri kohderyhmien mahdollisuudet opiskella), 
yksilön vastuu oman osaamisen kehittämisessä

• opettajien osaaminen, tekoälyn hyödyntäminen
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Sisällöllisiä odotuksia/tavoitteita (takana alkuhaastattelut ja yksi kokous)

26.11.2019



• Mitä osaamisen kehittämiseen tukevia muutoksia tarvitaan 
koulutukseen, toimeentuloon ja työelämään, jotta pystytään 
vastaamaan työn muutokseen ja murrokseen? 

• Millä saadaan heikosti osallistuvat vahvistamaan osaamistaan? 
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Kaksi pääkysymystä
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Jotta uudistus on mahdollinen, 
on tärkeää löytää 
yhteinen linja ja tahto.
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Hakijat ja paikan vastaanottaneet, AMK+YO, 1. sykli, kaikki haut, kevät+syksy

159 416 157 871
162 849 163 673

135 104
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Hakijat ja paikan vastaanottaneet, AMK, 1. sykli, kaikki haut, kevät+syksy

95 942 94 522 95 933 96 550

84 810
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Hakijat ja paikan vastaanottaneet, YO, 1. sykli, kaikki haut, kevät+syksy

66 117 65 621
69 581 69 836
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Ensikertalaisten osuus hakijoista ja paikan vastaanottaneista, AMK+YO, 1. sykli, kaikki haut, kevät+syksy
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Ensikertalaisten osuus hakijoista ja vpaikan vastaanottaneista, AMK, 1. sykli, kaikki haut, kevät+syksy
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82,1 %

79,3 %

77,7 %

74,7 %
74,0 %

86,1 %

84,0 %

82,4 %

81,3 %
80,5 %

67,3 %

69,6 % 69,4 %
70,1 %

67,0 %

72,7 %

74,9 %

76,2 %
77,0 %

65,0 %

70,0 %

75,0 %

80,0 %

85,0 %

90,0 %

2015 2016 2017 2018 2019

Ensikertaisena
kohdeltavien osuus
hakijoista

Ensikertaisena
kohdeltavien osuus
paikan
vastaanottaneista

Aid. ensikertaisten
osuus hakijoista

Aid. ensikertaisten
osuus paikan
vastaanottaneista
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Hyväksymisaste (valitut / hakijat) ja ”Paikanvastaanottoaste” (paikan vastaanottaneet / hakijat), YO+AMK, 1. 
sykli, yhteishaku, kevät+syksy

32,09%

32,84%

31,95%
32,37%

33,68%

32,39%

30,98%

30,23%

29,42%

29,41%

29,91%
30,80%

30,03%

30,02%

31,09%

29,80%

28,98%

28,21%

27,01% 26,90%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

32,00%

33,00%

34,00%

35,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Aidosti ensikertalaisten ja ei-ensikertalaisten hyväksymisasteet

Aidosti ensikertalaisten hyväksymisaste

Aidosti ei-ensikertalaisten hyväksymisaste

Aidosti ensikertlalaisten
paikanvastaanottoaste (saanut ja ottanut
vastaan paikan/hakijat)

Aidosti ei-ensikertalaisten paikan
vastaanottoaste (saanut ja ottanut
vastaan paikan / hakijat)
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3,6 %

0,6 %

1,8 %

2,5 %

6,5 %

3,4 %

2,3 %

2,3 %

6,5 %

2,3 %

2,8 %

6,0 %

4,1 %

4,6 %

9,5 %

5,1 %

10,4 %

15,7 %

4,6 %

1,5 %

2,3 %

2,9 %

7,9 %

2,4 %

1,7 %

3,1 %

7,8 %

7,1 %

1,8 %

11,3 %

4,0 %

2,8 %

3,9 %

4,5 %

6,0 %

12,7 %

1,2 %

1,2 %

1,3 %

1,9 %

2,3 %

3,2 %

3,2 %

3,2 %

3,2 %

3,7 %

4,1 %

4,3 %

4,5 %

5,1 %

6,1 %

6,4 %

9,9 %

12,6 %

14,0 %

YO, Oikeustieteet

YO, Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet

YO, Humanistiset alat (paitsi kielet)

YO, Kielet

YO, Terveys

AMK, Taidealat

AMK, Henkilökohtaiset palvelut

YO, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

YO, Yhteiskuntatieteet

YO, Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka

AMK, Arkkitehtuuri ja rakentaminen

YO, Kauppa ja hallinto

YO, Kasvatusalat

AMK, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

AMK, Hyvinvointi

AMK, Kone-, prosessi-, energia- ja…

AMK, Kauppa ja hallinto

AMK, Terveys

Korkeakoulusektorien ja alojen (koulutusala, taso 2) osuudet aloituspaikoista (paikan 
vastaanottaneet), 19v ja nuoremmista ensisijaisista hakijoista ja kaikista ensisijaisista hakijoista; 
2019, kevät ja syksy, yhteishaku

Osuus paikan vastaanottaneista (48
650)

Osuus 19v ja nuoremmista yhteishaun
ensisijaisista hakijoista (23 334)

Osuus kaikista yhteishaun
ensisijaisista hakijoista (143 834)



49

0,1 %

0,6 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,7 %

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,3 %

0,2 %

0,4 %

0,8 %

0,4 %

0,8 %

3,0 %

0,5 %

3,6 %

0,6 %

1,8 %

0,3 %

0,1 %

0,3 %

0,1 %

0,6 %

1,3 %

0,2 %

0,0 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,4 %

0,3 %

1,5 %

0,4 %

1,5 %

2,7 %

0,9 %

4,6 %

1,5 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,6 %

0,7 %

0,9 %

0,9 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,3 %

YO, Muut tai tuntemattomat koulutusalat

AMK, Turvallisuuspalvelut

YO, Ympäristöalat

AMK, Kielet

YO, Viestintä ja informaatiotieteet

YO, Henkilökohtaiset palvelut

YO, Maatalous

YO, Turvallisuuspalvelut

YO, Metsätalous

AMK, Kuljetuspalvelut

AMK, Materiaali- ja prosessitekniikka

AMK, Kasvatusalat

YO, Matematiikka ja tilastotiede

AMK, Metsätalous, AMK

YO, Biologia ja biotieteet

AMK, Maatalous

YO, Arkkitehtuuri ja rakentaminen

YO, Taidealat

YO, Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat

YO, Oikeustieteet

YO, Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet
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0,0 %

0,0 %

0,1 %

0,4 %

0,1 %

0,6 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,7 %

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,6 %

0,3 %

0,1 %

0,3 %

0,1 %

0,6 %

1,3 %

0,2 %

0,0 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,4 %
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AMK, Viestintä ja informaatiotieteet

YO, Materiaali- ja prosessitekniikka

AMK, Ympäristöalat

YO, Eläinlääketiede

YO, Muut tai tuntemattomat koulutusalat

AMK, Turvallisuuspalvelut

YO, Ympäristöalat

AMK, Kielet

YO, Viestintä ja informaatiotieteet

YO, Henkilökohtaiset palvelut

YO, Maatalous

YO, Turvallisuuspalvelut

YO, Metsätalous

AMK, Kuljetuspalvelut

AMK, Materiaali- ja prosessitekniikka

Axis Title



• kiitos
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Muuta

• Digivisio, visio 2030

52



Tiekartan viisi kehittämisohjelmaa, joilla vahva yhteys toisiinsa



Mikä ”palveluympäristö” ?
Korkeakoulujen yhteisistä ja omista tietovarannoista, järjestelmistä ja ratkaisuista ja 
niiden yhteyksistä (rajapinnat, yhteentoimivuus, ”palveluväylä”) koostuva kokonaisuus 
johon tukeutuen koulutustehtävä hoidetaan. (sis. yhteydet maan rajojen yli).

• Mm. korkeakoulujen kärkihankerahoitusta saaneissa kehittämishankkeissa 
kehitetty ja kehitetään yhteistä koulutusta ja yhteisiä määrityksiä ja palveluja 
(Ristiinopiskelu, eAMK, DigiCampus, jne…), mutta 

• kokonaisuutta pitää koordinoida ja ohjata yhteisesti yhteen suuntaan
• Taustaa, ks. esim. 2018 visiotyöryhmien taustaportti:

- https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Visiotyöryhmien+yhteinen
+taustaraportti_v2.pdf

- https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluvision-tiekartta-ja-
kehittamisohjelmat-julkistettiin 
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Palveluympäristön 
kehittämisen 
kannalta olennaista



Opiskelijavalinnat, II asteen 
yhteistyö
7,9 miljoonaa € / 3 hanketta

Opiskelukyky, hyvinvointi, esteettömyys
2 miljoonaa € / 1 hanketta

Korkeakoulupedagogiikan/
digipedagogiikan kehittäminen 
3,7 miljoonaa € / 2 hanketta

Alakohtainen kehittäminen, yhteinen 
opintotarjonta ja digitaaliset materiaalit
33 miljoonaa € / 20 hanketta

Ristiinopiskelu, yhteiset tietojärjestelmät, 
yhteiset oppimisalustat, oppimisanalytiikka
8,8 miljoonaa € / 4 hanketta

Työhön kiinnittyminen, uraohjaus,
työelämäpedagogiikka
4,6 miljoonaa € / 3 hanketta

Yrittäjyys 
3,7 miljoonaa € / 2 hanketta

Avoin TKI-toiminta 
1,4 M€ / 1 hanke

Kärkihankerahoitusta saaneet 
korkeakoulutuksen kehittämishankkeet

Visio 2030 tiekartalla

Kehittämisohjelma 1
Osaavimman työvoiman 
kotimaaksi

Kehittämisohjelma 2: Uudistuva 
korkeakoulutus ja digitaalinen 
palveluympäristö

Digitaalisen palveluympäristön 
kehittäminen
Modulaarisuus

VISIO 2030

"Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt 
ovat Suomen voimavara ja 
kilpailutekijä. Korkeakoulut ovat
Suomen parhaita työpaikkoja."

”Yli puolelle nuorista 
korkeakoulututkinto.”

”Asiantuntijuudenkehittämistä 
elämän eri tilanteissa.”

Kehittämishankkeista Visioon 2030

Kehittämisohjelma 3: 
Korkeakouluyhteisön 
osaamisella maailman parasta 
oppimista ja oppimisympäristöjä 



Korkeakoulujen digitaalinen palveluympäristö: käynnissä olevat toimet

A. Koulutustarjontatiedon arkkitehtuuri (2018-2020 Käynnissä, arkkitehtuuri valmis 12/2019; 
jatkokehitetään Unifi & Arene vision mukaisesti): Tavoite: Tarjontatiedon luominen ja tallentaminen 
korkeakouluissa kerran ja tiedon välittäminen eri näkymiin (toisten korkeakoulujen järjestelmät, 
opintopolku.fi, mahdolliset muut koontiportaalit, ulkomaiset palvelut, kolmansien osapuolten appsit, 
yms.), taustalla mm. Ristiinopiskelun kehittämishanke

B. Identiteetin hallinta ja tunnistautuminen koulutustoimialalla (2019- ei vielä käynnistynyt SisuID 
pilottia lukuun ottamatta) Tavoite: kestävä ratkaisu, joka tukee joustavaa opiskelua yli 
korkeakoulurajojen ja myös toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyössä

C. Avoimen oppimateriaalin edistäminen (Käynnissä, http://aoe.fi) Tavoite: valtakunnallinen palvelu 
kaikille koulutusasteille avoimen oppimateriaalin saatavuuden ja hyödynnettävyyden edistämiseksi.

D. Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon OPI-viitearkkitehtuuri (Päivitys käynnissä): Kokonaisuuden 
jatkuvasti ylläpidettävä kuvaus

Näiden toteutus sulautuu/liitetään, tms. Unifin ja Arenen digivision toteuttamiseen 2020 alkaen
Osa ratkaisuista yhteisiä kaikille koulutusasteille

• Nopea selvitys 10/2019 kärkihankerahoitusta saaneiden hankkeiden kontribuutiosta Unifin ja 
Arenen digivisiovalmistelun 









Korkeakoulujen digitaalinen palveluympäristö osana koko 
koulutusjärjestelmän digitaalista palveluympäristöä 

• Hallitusohjelmasta tarpeita koko koulutusjärjestelmän digitaalisen ympäristön 
suunnitelmalliseen kehittämiseen (jatkuva oppiminen, korkeakoulut jatkuvan oppimisen 
alustana, toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksista yhdistää tutkintoonsa sekä ammatillisen 
että lukiokoulutuksen tarjontaa, myös toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyö, 
(alaikäisten) vahva tunnistautuminen)

• Alustavasti suunniteltuja ensiaskeleita (Q3-4/2019), valmistelu OKM:ssä käynnissä, liittyy 
suoraan Unifin ja Arenen digivision toteuttamiseen, otettava huomioon organisoitumisessa
• Koko koulutusjärjestelmän digitaalisen ympäristön tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksen 

aloittaminen (yhteiset tietovarannot ja palvelut, tietovirrat, ym.)
• Tiedon käsittelyn juridisten reunaehtojen selvitys. Erityiskysymyksenä on mm. OmaData ja se 

että, tietosuoja-asetus näyttää asettavan tiukkoja rajoituksia myös rekisteröidyn 
suostumukseen perustuvalle viranomaisten tiedonkäsittelylle (ml. korkeakoulut)


