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Innovatiivisuutta ja kasvua



Ilmiöt ja ratkaisujen mahdollistaminen

• Suomi jäänyt jälkeen muiden OECD-maiden 
koulutustasosta ja T&K-panostuksista.

• Tavoitteena on, että 50 %:lla nuorista on 
korkeakoulututkinto ja T&K-rahoituksen osuus on 4 % 
BKT:stä. 

• Onko ministeriöillä ja alueilla yhteinen näkemys 
nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä keskeisimmistä 
muutosilmiöistä ja keinoista, joilla tavoitteisiin päästään?

• Miten Suomen alue-, innovaatio- ja 
korkeakoulupolitiikalla vastataan kiperiin ongelmiin?
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• Uusi teknologia synnyttää uusia ammatteja ja muuttaa 
työn tekemisen tapoja 

• Talouden ja tuottavuuden kasvu kytkeytyy vahvasti  
teknologiseen kehitykseen ja innovaatioiden 
hyödyntämiseen 

• Tuottavuuden polarisaatio kasvaa. Tuottavuusmurros on 
käynnissä monella toimialalla

• Lähes puolet nykyistä tehtävistä on automatisoitavissa, 
kokonaisista ammateista noin joka kymmenes

• Muutosten ennakoidaan olevan nopeampia ja 
radikaalimpia kuin aikaisemmin

• Uusi työ ei välttämättä synny sinne, mistä se katoaa eikä 
samalle toimialalle. Voi syntyä merkittäviä alueellisia 
disruptioita

• Suomesta kadonnut kymmenessä vuodessa 100 000 
teollisuuden työpaikkaa. 

• Arviolta miljoona suomalaista on koulutettava uudelleen 
vuoteen 2030 mennessä
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Miika Laurila, IKEP-hanke A72410 (EAKR)
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• Suomen koulutustaso on korkea, mutta viime vuosina 
oppimistulokset ovat laskeneet ja nuorten koulutustaso on 
nykyään OECD:n keskitasoa

• Korkeakoulutettujen määrä kasvaa hitaasti ja nuoret 
ikäluokat eivät enää ole koulutetumpia kuin edelliset

• T&K menot ovat Suomessa romahtaneet vuodesta 2008

• Työelämässä vaaditaan entistä korkeampaa osaamista 
kaikilla koulutustasoilla

• Suomessa on yhä työelämässä noin 300 000 henkilöä 
ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa

• Koulutustason heikentyminen vaikeuttaa korkean 
lisäarvon tehtävien luomista

• Suomi tarvitsee kymmenien tuhansien nuoren 
korkeakoulutetun nettolisäyksen vuoteen 2030 
mennessä, mikäli 50% tavoite halutaan saavuttaa

• Suomen koulutustaso on korkea, mutta viime vuosina 
oppimistulokset ovat laskeneet ja nuorten koulutustaso on 
nykyään OECD:n keskitasoa

• Korkeakoulutettujen määrä kasvaa hitaasti ja nuoret 
ikäluokat eivät enää ole koulutetumpia kuin edelliset

• T&K menot ovat Suomessa romahtaneet vuodesta 2008

• Työelämässä vaaditaan entistä korkeampaa osaamista 
kaikilla koulutustasoilla

• Suomessa on yhä työelämässä noin 300 000 henkilöä 
ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa

• Koulutustason heikentyminen vaikeuttaa korkean 
lisäarvon tehtävien luomista

• Suomi tarvitsee kymmenien tuhansien nuoren 
korkeakoulutetun nettolisäyksen vuoteen 2030 
mennessä, mikäli 50% tavoite halutaan saavuttaa

Osaamisperusta 
murenee

Osaamisperusta 
murenee

Nuoret 
korkeakoulutetut

25-34 v. (2030)

50 %

(+9 %)

Nuoret 
korkeakoulutetut

25-34 v. (2030)

50 %

(+9 %)

T&K menojen BKT -
osuus (2030)

4%

(+1,25 %)

T&K menojen BKT -
osuus (2030)

4%

(+1,25 %)



Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta
Miika Laurila, IKEP-hanke A72410 (EAKR)
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Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet,  osuus 25-34 v. 
v. ikäryhmässä 2000-2016, koko maa 

(Tilastokeskus, väestön koulutusrekisteri)

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet,  osuus 25-34 v. 
v. ikäryhmässä 2000-2016, koko maa 

(Tilastokeskus, väestön koulutusrekisteri)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Osuus 
ikäryhmästä 37,3 % 37,5 % 37,9 % 37,9 % 37,8 % 37,5 % 37,3 % 36,9 % 37,6 % 37,1 % 37,0 % 36,7 % 36,4 % 36,5 % 36,1 % 35,6 % 35,3 %
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Lähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne
Miika Laurila, IKEP-hanke A72410 (EAKR)
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Lähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne, väestöennuste
Miika Laurila, IKEP-hanke A72410 (EAKR)

Tavoite 2030, 50 %

Esimerkki: Nuorten 
korkeakoulutettujen 
nettolisäys 50 000 
hlö. vuoteen 2030 

mennessä



11.10.2018
10

Yhteiset tavoitteet 2030
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Etelä-Pohjanmaan liitto

Kiitos!


