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Tilastokeskus arvioi Suomen 
työikäisen väestön 
vähentyvän 111 000 
henkilöllä vuoteen 2040 
mennessä

Syntyvyys ei riitä tämän vajeen paikkaamiseen.



KV-opiskelijat lukuina

•Kansainvälisiä tutkinto-osaajia Suomen korkeakouluissa
tällä hetkellä 19 779
(Vipunen-tilastopalvelu)

•N. 90% tutkinto-opiskelijoista haluaa joko työllistyä
Suomeen (50%) tai pohtii tätä mahdollisuutta (40%) 
(OKM: EUROSTUDENT VII –opiskelijatutkimus, 2020)

https://minedu.fi/-/eurostudent-vii-opiskelijatutkimus-korkeakouluopiskelijoista-yli-70-prosenttia-suhtautuu-tulevaisuuteensa-myonteisesti


Tutkinnon suorittaneet
Suomi äidinkielenä vs. muut kielet (Vipunen 2020)

LUT-yliopisto

• 1245 

• 192

XAMK 
ammattikorkeakoulu

• 1788 

• 183

LAB-
ammattikorkeakoulu

• 1944 

• 348

Saimaan 
ammattiopisto Sampo

• 1032

• 51

Kouvolan seudun 
ammattiopisto KSAO

• 750

• 93

Koulutuskeskus
Salpaus

• 1953

• 147

yli 1000 
valmistunutta 
kv-osaajaa 
vuodessa! 



”Kansainvälinen 
opiskelija ei pääse 
edes maksamalla 
harjoitteluun!”



KV-osaajien työllistyminen

• 2015 Suomessa suoritettiin 134 500 tutkintoa, joista noin 10 000 oli 
ulkomaalaistaustaisten suorittamia. 
• Ammatilliset tutkinnot 6 prosenttia (4 800 tutkintoa)
• Korkeakoulututkinnot 8 prosenttia (5 360 tutkintoa)

• Tutkinnon suoritusvuoden lopussa ulkomaalaistaustaisista työssä oli 56 
prosenttia (Stat 2020)

• Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista 53 prosenttia
• Korkeakoulututkinnon suorittaneista 58 prosenttia.
• Vertailukohtana sama luku suomalaisilla 74% 

• Vertailulukuna v.2019 maahan jääneiden työllisyysaste oli 77–81% 
(OKM: EUROSTUDENT VII –opiskelijatutkimus, 2020)

Haaste! Nämä eivät usein ole oman alan töitä 

http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kuinka-moni-suomessa-tutkinnon-suorittanut-ulkomaalaistaustainen-jaa-tanne-toihin/?_cldee=anVoYW5hLm5vcmRiZXJnQHN0YXQuZmk%3d&recipientid=contact-9d706379076ae81180dc000d3ab16605-8a5586af0f344c4fae5537adf8aa7c96&esid=b8d6b691-189c-ea11-a812-000d3ab701f8
https://minedu.fi/-/eurostudent-vii-opiskelijatutkimus-korkeakouluopiskelijoista-yli-70-prosenttia-suhtautuu-tulevaisuuteensa-myonteisesti


Mitäs nyt?



Matalan kynnyksen yhteydenottokanavat 

Salpaus https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/

XAMK https://www.xamk.fi/yrityksille/

KSAO https://www.ksao.fi/tyoelamalle/

Taitaja https://www.taitajantie.fi/palvelut/yrityksille/

Ekami https://ekami.fi/yrityspalvelut

https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/
https://www.xamk.fi/yrityksille/
https://www.ksao.fi/tyoelamalle/
https://www.taitajantie.fi/palvelut/yrityksille/
https://ekami.fi/yrityspalvelut


MATALAN KYNNYKSEN TOIMIJAT 
LUT&LAB KAMPUKSILLA

Tukea liiketoiminnan 
kehittämiseen

- Ideasta liiketoiminnaksi
- Liikeidean kirkastaminen
- Kasvun haasteiden tuki
- Liiketoiminnan 

uudistaminen

www.businessmill.fi
businessmill@lab.fi

Yritysten ja opiskelijoiden 
sillanrakentaja

- Harjoitus- ja 
projektityöaiheet

- Opparit, kandityöt ja 
dippa-/pro gradu -työt

- Työharjoittelut ja 
keikkatyöt

www.lut.fi/firmatiimi
firmatiimi@lut.fi

LUT&LAB Tulevaisuuden    
kykyjen rekrytointi

- Työpaikkojen välittäminen 
- Rekrytointitapahtumat
- Rekrymarkkinointi-

palvelut
- Rekrytointikumppanuus

www.lut.fi/urapalvelut
careerservices@lut.fi
yrityksille@lab.fi

Protopaja LUT-konsernin 
opiskelijoille

- Ideat esineiksi 
opiskelijoiden 
toteuttamina

- Myös yritysten 
toimeksiannoista

www.lut.fi/jhc
jhc@lut.fi

Ammatillisessa koulutuksessa Etelä-Karjalassa Sampo https://www.edusampo.fi/tyoelamalle

mailto:businessmill@lab.fi
http://www.lut.fi/firmatiimi
https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/rekrytointipalvelut/hae-tyolle-tekijaa
https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/rekrytointipalvelut/kontaktoi-opiskelijoita/rekrypoint-duuniin-kaakkois-suomeen
https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/rekrytointipalvelut
https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/rekrytointipalvelut/rekrytointikumppanuus
http://www.lut.fi/urapalvelut
mailto:careerservices@lut.fi
mailto:yrityksille@lab.fi
http://www.lut.fi/jhc
https://www.edusampo.fi/tyoelamalle


Kiitos! 


