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Opetus- ja kulttuuriministeriölle  

Korkeakouluilla on 1.1.2010–31.12.2014 välisenä aikana mahdollisuus periä vieraskie-
liseen ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiske-
lijalta maksuja. Maksuja ei voida periä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kan-
salaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä 
edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulko-
maalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mai-
nittujen perheenjäseneltä. Maksujen perimisen edellytyksenä on, että korkeakouluilla on 
apurahaohjelma, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistu-
vien opiskelijoiden opiskelua. 

Kokeilun tarkoituksena on selvittää, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin 
siirtymisestä on korkeakoulujen kansainvälistymiselle, suomalaisen korkeakoulutuksen 
vetovoimalle, opiskelijavirroille ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laadulle. 

Opetusministeriö asetti lokakuussa 2009 työryhmän korkeakoulujen lukukausimaksu-
kokeilun seurantaa ja arviointia varten. Työryhmän tehtäväksi annettiin: 

1 Tehdä esitys kokeilun seurantaindikaattoreista, muusta kerättävästä seurantatiedosta  

sekä arviointikriteereistä 30.4.2010 mennessä.

2 Arvioida kokeilun tuloksia ja kokeilulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

3 Raportoida kokeilusta säännöllisesti opetusministeriölle. 

4 Laatia raportti kokeilun vaikutuksista korkeakoulujen kansainväliseen toimintaan  

31.3.2014 mennessä. 

Seuranta- ja arviointiryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön 10.6.2010 vahvistaman 
seuranta- ja arviointisuunnitelman mukaisesti koonnut määrällistä ja laadullista tietoa 
korkeakouluille ja opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä ja tilaisuuksilla. Käytännön koke-
muksien kartoittamiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi ryhmä on järjestänyt vuosit-
tain teemakeskusteluja ja työseminaareja. Arviointi- ja seurantaryhmä on laatinut kolme 
väliraporttia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtaja, 
vararehtori, professori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta. Työryhmän jäseniä ovat kansain-



välisen toiminnan päällikkö Nina Björn Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (sihteeri), pää-
suunnittelija Karl Holm Korkeakoulujen arviointineuvostosta, opetusneuvos Maija Innola 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, asiantuntija Henna Juusola (myöhemmin asiantuntija 
Pauliina Savola), Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:stä, toimialajohtaja Juha 
Ketolainen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:sta, rehtori Markku 
Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulusta, koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen 
(myöhemmin koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki) Suomen ylioppilaskuntien 
liitto SYL ry:stä, vararehtori Martti Raevaara Aalto-yliopistosta ja opetusneuvos Birgitta 
Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Saatuaan työnsä päätökseen seuranta- ja arviointiryhmä luovuttaa loppuraporttinsa 
kunnioittavasti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 
Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014
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1 Johdanto

Suomalaisilla korkeakouluilla on 1.1.2010–31.12.2014 välisenä aikana mahdollisuus periä 
vieraskieliseen, ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväk-
sytyiltä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta opiskelumaksuja. Kokeilun 
aikana selvitetään, miten maksullisuus vaikuttaa korkeakoulujen kansainvälistymiseen, 
suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaan, opiskelijavirtoihin ja vieraskielisen korkea-
koulutuksen laatuun. 

Lukukausimaksukokeilun seuranta- ja arviointiryhmä on koonnut kokeilusta saatuja 
kokemuksia kolmeen väliraporttiin ja tähän loppuraporttiin. Ensimmäinen väliraportti 
valmistui 21.4.2011, toinen 30.4.2012 ja kolmas 11.2.2013. Kaikki väliraportit löyty-
vät osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/
index.html.

Kokeilun seurantaa varten korkeakouluille lähetettiin vuosittain kysely. Kyselyssä tois-
tettiin sellaiset kysymykset, joiden seuranta vuosittain oli tarkoituksenmukaista. Tällaisia 
olivat mm. kokeiluun osallistumiseen ja sen syihin, hakija- ja opiskelijamääriin, luku-
kausimaksun ja apurahojen suuruuteen liittyvät kysymykset. Toisaalta kokeilun edetessä 
kyselyä voitiin laajentaa sellaisiin seikkoihin, joita kokeilun alkupuolella oli vielä liian 
varhaista pohtia, kuten kokeilun vaikutuksiin, koulutuksen markkinointiin, maksullisissa 
ohjelmissa työskentelevien opettajien rekrytointiin ja heidän osaamisensa kehittämiseen 
tai maksullisen koulutuksen laadunvarmistuksen erityispiirteisiin. Kokeilun jatkuessa tie-
toa kerättiin myös opiskelijoiden integroitumisesta korkeakouluyhteisöön ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan sekä selvitettiin erityisesti kokeilun aiheuttamia ja kokeiluaikana tapah-
tuneita muutoksia. Kolmannessa väliraportissa Suomen tilannetta verrattiin laajemmin 
tilanteeseen muissa Euroopan maissa, erityisesti pohjoismaissa. Kolmatta väliraporttia var-
ten toteutettiin myös opiskelijakysely, jonka tuloksia verrattiin Aalto-yliopistossa vuonna 
2012 toteutettuun opiskelijakyselyyn. Lisävalaistusta kansainvälisiin ohjelmiin liittyviin 
kysymyksiin löytyy myös korkeakoulujen kaikkien kansainvälisten ohjelmien teema- 
arvioinnista, joka valmistui vuonna 20131.

Loppuraportin tavoitteena on paitsi koota yhteen ja analysoida kokeilun aikana kerätty 
seurantatieto, myös esittää koko kokeilua koskevia johtopäätöksiä. Tätä neljättä seuranta-
kierrosta varten korkeakoulut päivittivät kokeilua koskevat tiedot ja vastasivat koko kokei-

  
1 Jussi Välimaa, Katarzyna Fonteyn, Irma Garam, Esther van den Heuvel, Christina 
Linza, Minna Söderqvist, Jan Uwe Wolff & Johanna Kolhinen: An Evaluation of 
International Degree Programmes in Finland. Publications of The Finnish Higher 
Education Evaluation Council 2:2013.
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lua koskeviin avoimiin kysymyksiin. Aktiivisesti kokeiluun osallistuneiden korkeakoulujen 
edustajille järjestettiin seminaari, jossa keskusteltiin seuranta- ja arviointiryhmän alusta-
vista kokeilua koskevista tuloksista ja johtopäätöksistä. 

Kaikkea kokeilun aikana kertynyttä seurantatietoa ei enää esitetä tässä loppuraportissa, 
vaan väliraportit toimivat myös itsenäisinä antaen kuvan kokeilun etenemisestä. 
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2 Lukukausimaksut Euroopassa  
ja Pohjoismaissa 

Lukukausimaksut Euroopassa 

Eurydice -verkoston julkaisuun National Student Fee and Support Systems 2013/20142     
on koottu vertailutietoa opiskelijoilta perittävistä maksuista ja julkisin varoin tuetuista 
apurahoista EU- ja ETA-maissa. Selvityksen mukaan useimmat maat perivät korkeakoulu-
opiskelijoilta erilaisia maksuja. Vaikka useat maat ovat ottaneet käyttöön lukukausimaksut 
tai korottaneet niitä, myös toisensuuntaista kehitystä tapahtuu. Saksassa lukukausimaksuja 
perivien osavaltioiden määrä on vähentynyt yhteen, ja sekin aikoo ensi vuodesta lähtien 
luopua maksuista.   

Yhdeksässä maassa (Itävalta, Kypros, Kreikka, Malta, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja 
Skotlanti) ei peritä omilta tai EU/ETA -alueen kansalaisilta maksuja ensimmäisen syklin 
eli kandidaattitason koulutuksessa. Joissain maissa opiskelijat maksavat pienen rekisteröin-
timaksun (esim. Tšekin tasavallassa noin 20 euroa ja Puolassa noin 40 euroa). Ylempään 
korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa maksuja useimmiten peritään, ja ne ovat 
yleensä korkeampia kuin alempaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Yleensä maksut 
peritään koulutuksen aikana. Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa maksuja ei tar-
vitse maksaa etukäteen ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada lukukausimaksun suurui-
nen laina. Takaisinmaksu määräytyy tulotason mukaan.   

Korkeimpia maksuja ensimmäisen syklin opinnoissa peritään virolaisissa, irlantilaisissa, 
liettualaisissa, unkarilaisissa, slovenialaisissa, brittiläisissä ja turkkilaisissa korkeakouluissa. 
Maksuja ei kuitenkaan peritä läheskään kaikilta opiskelijoilta. Eräissä maissa maksu-
ton opiskelu kytketään hyvään opintomenestykseen esimerkiksi siten, että opiskelija saa 
vapautuksen lukukausimaksusta (kuten iso osa liettualaisista ja slovenialaisista opiskeli-
joista). Maksullisuutta kytketään myös opintoaikoihin. Esimerkiksi Slovakiassa maksuja 
voidaan periä opiskelijoilta, jotka ylittävät tutkinnon suorittamiselle asetetun tavoiteajan.   

Suurin muutos edellisvuoteen nähden on tapahtunut Virossa, jossa lukuvuodesta 2013– 
2014 lähtien maksullisuus on kytketty opetuskieleen ja opinnoissa etenemiseen. Tavoit-
teena on edistää kokopäiväistä ja vironkielellä tapahtuvaa opiskelua. Opiskelijat, jotka 
opiskelevat vironkielisissä ohjelmissa ja suorittavat vähintään 30 opintopistettä (ECTS) 
lukukaudessa ja 60 opintopistettä vuodessa, opiskelevat maksutta. Mikäli opiskelija ei 
pääse tavoitteeseen, korkeakoulut voivat periä suorittamattomista opintopisteistä maksun. 

  
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_
support.pdf
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Yliopistoasetus määrittelee opintopistekohtaiset enimmäismäärät maksuille eri aloilla. 
Maksut ovat pääsääntöisesti enintään 50 euroa opintopisteeltä, mutta joissakin tapauksissa 
maksu voi olla jopa 120 euroa opintopisteeltä. Korkeakouluilla on oikeus periä kaikilta 
opiskelijoilta lukukausimaksuja vieraskielisissä koulutusohjelmissa ja päättää maksun suu-
ruudesta itse. Yksityiset korkeakoulut, jotka eivät saa julkista rahoitusta, voivat määritellä 
perimänsä maksut vapaasti kaikessa koulutuksessa. 

Kaikki Eurydice-selvitykseen osallistuneet maat, Islantia ja Norjaa lukuun ottamatta, 
perivät tällä hetkellä maksuja Euroopan ulkopuolisilta opiskelijoilta. Selvityksen mukaan 
lukukausimaksut ovat usein suuremmat Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville opiske-
lijoille kuin oman maan kansalaisille tai EU/ETA-kansalaisille. Kuudessa maassa (Italia, 
Islanti, Liechtenstein, Norja, Tšekki ja Unkari) Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia 
opiskelijoita kohdellaan lukukausimaksujen osalta samoin kuin EU/ETA-alueelta tulevia 
opiskelijoita. Maksut määrittelee yleensä asianomainen korkeakoulu annettujen reuna-
ehtojen mukaisesti. Tosin joissakin maissa (esim. Belgia, Bulgaria, Kreikka, Portugali ja 
Romania) maksu on määritelty keskitetysti. 

Tilanne muissa Pohjoismaissa 

Pohjoismaiset julkisin varoin rahoitetut korkeakoulut eivät pääsääntöisesti peri tutkintoon 
johtavassa korkeakoulutuksessa lukukausimaksuja oman maan kansalaisilta tai EU/ETA 
-alueen kansalaisilta. Pohjoismaissa toimii kuitenkin joitain yksityisiä korkeakouluja, jotka 
voivat periä maksuja opiskelijoiltaan. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen työryhmä teetti selvityksen pohjoismaisista 
lukukausimaksukäytännöistä vuonna 2013. Selvityksessä keskityttiin ulkomaisilta opiske-
lijoilta perittäviin maksuihin. Alla olevat tiedot perustuvat osittain Pohjoismaiden minis-
teriöiden ja niiden alaisten virastojen www-sivujen tietoihin sekä osittain Oxford Research 
A/S:n toteuttamaan selvitykseen.3

Ruotsi

Ruotsi otti käyttöön sekä hakijamaksut että lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuo-
lelta tuleville opiskelijoille syksyllä 2011.4 Maksut eivät koske korkeakoulujen vaihto-
ohjelmien sisällä liikkuvia opiskelijoita. Lukukausimaksuilla Ruotsi on pyrkinyt korosta-
maan sitä, että se kilpailee kansainvälisistä osaajista laadukkaalla koulutuksella – ei mak-
suttomalla koulutuksella.5   

Päätösten taustalla olivat myös voimakkaasti kasvaneet hakija- ja opiskelijamäärät6. 
Korkeakoulujen ulkomaisten opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistui vuosina 2006–2010 
(2006: noin 11 800, 2010: noin 27 900). Eniten kasvoi EU/ETA-alueen ulkopuolelta 
tulevien opiskelijoiden määrä, joka kolminkertaistui samalla aikavälillä noin 7 300 opiske-
lijasta yli 22 000 opiskelijaan. Suurin osa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevista opiskeli 
yliopistoissa. Edellä mainituissa opiskelijamäärissä ovat mukana sekä kokonaista tutkintoa 
suorittavat että korkeakoulujen erillisiä kursseja suorittavat opiskelijat. 

  
3 http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2013-516

4 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100543.htm, Förordning om anmälningsavgift 
och studieavgift vid universitet och högskolor (2010:543)

5 http://www.government.se/sb/d/12675

6 http://english.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e780003403/annual-
report-2013-ny.pdf (ss. 24-26)



13

Perittävät maksut ja maksutuotot

Ruotsissa tutkintoon johtavasta koulutuksesta voidaan periä maksuja EU/ETA-alueen ulko-
puolelta tulevista opiskelijoista sekä ns. tilauskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa että 
suoraan opiskelijoilta. Lukukausimaksujen suuruus vaihtelee koulutuksittain ja sen tulee 
määräytyä koulutusten kustannusten mukaan. Yleisimmin lukukausimaksut ovat 9 000–
16 000 euroa vuodessa, mutta esimerkiksi lääketieteessä ja taidealoilla lukuvuosimaksun suu-
ruus voi olla kaksin- tai jopa kolminkertainen. Hakijamaksu, noin 95 euroa, on hakukautta 
koskeva maksu, jonka suuruus ei riipu siitä, kuinka moneen koulutukseen hakija hakee.   

Tilauskoulutuksena järjestettävä koulutus ja siitä saatavat tuotot ovat olleet vähäisiä. Luku-
kausimaksuja korkeakoulut olivat syksyyn 2013 mennessä keränneet yhteensä noin 62 mil-
joonaa euroa. Lukukausimaksutuotot ohjataan ministeriölle, joka jakaa osan tuotoista takai-
sin korkeakouluille niiden laadun perusteella. Lukukausimaksutuottoja käytetään sekä EU/
ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden apurahoihin että korkeakoulutuksen laatua 
parantaviin toimiin. Hakijamaksut ohjataan Universitets- och högskolerådetille (UHR).

Apurahat

Universitets- och högskolerådet (UHR) ohjaa korkeakouluille vuositasolla noin 6,8 mil-
joonaa euroa lukukausimaksujen alentamiseen.

Ruotsi on lisäksi jo pitkään tarjonnut kehitysmaista tuleville opiskelijoille suunnattuja 
apurahoja, jotka rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista. Ohjelmaa hallinnoi Svenska Institu-
tet. Lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen tuki on suunnattu erityisesti toisen syklin 
korkeakouluohjelmissa opiskeleville. Apurahat koostuvat korkeakouluille maksettavasta 
lukukausimaksuja kompensoivasta osasta sekä opiskelijoille suoraan maksettavasta apura-
hasta. Apuraha myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Apurahan saajat ovat oikeu-
tettuja myös sairasvakuutukseen ja kertaluontoiseen matkakorvaukseen.

Apurahaohjelmassa on kaksi kategoriaa. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat Bangla-
deshin, Bolivian, Burkina Fason, Kamputsean, Etiopian, Kenian, Malin, Mosambikin, 
Ruandan, Tansanian, Ugandan ja Sambian kansalaiset. Lukuvuonna 2012–2013 apuraha 
myönnettiin 56 opiskelijalle. Toiseen kategoriaan kuuluvat maat ovat ODA-DAC -maita: 
Algeria, Botswana, Kiina, Egypti, Etelä-Afrikka, Intia, Indonesia, Iran, Irak, Jemen, Jorda-
nia, Libanon, Libya, Länsiranta ja Gaza, Marokko, Namibia, Syyria, Tunisia ja Vietnam. 
Lukuvuonna 2012–2013 apurahoja myönnettiin 72 opiskelijalle.   

Svenska Institutet -apurahaohjelmiin käytettiin vuona 2011 yhteensä noin 3,4 miljoo-
naa euroa, vuonna 2013 vastaava luku on yli 11 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 men-
nessä UHR:n, korkeakoulujen omien apurahaohjelmien sekä kehitysyhteistyövaroista 
tuettavien apurahojen odotetaan olevan yhteensä yli 30 miljoonaa euroa vuodessa. 

Svenska Institutet ja korkeakoulut panostavat vahvasti myös koulutuksen markkinoin-
tiin. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä tukevat myös Undervisning 
och högskolerådet sekä rahoittajasorganisaatio Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT)

Hakija- ja opiskelijamäärien kehitys

Maksujen käyttöönoton jälkeen, syksyllä 2011, EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien hakijoi-
den määrä laski edellisvuoteen nähden ensin noin 80 prosentilla, mutta on sen jälkeen hitaasti 
kasvanut (vuonna 2010: 122 000 hakijaa, vuonna 2013: 37 000 hakijaa).  Vuoden 2011 
notkahduksen jälkeen myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä on 
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kasvanut, mutta ei samalle tasolle kuin ennen hakija- ja lukukausimaksujen käyttöönottoa 
(vuonna 2010/2011: 19 468 opiskelijaa, vuonna 2012/2013: 7 746 opiskelijaa). 

Vuonna 2011 Ruotsissa maksulliseen koulutukseen hyväksyttiin 4 600 opiskelijaa, 
joista noin neljäsosa (1 350 opiskelijaa) otti paikan vastaan. Vuonna 2011 apuraha myön-
nettiin 40 %:lle paikan vastaanottaneista. Vastaavasti vuonna 2012 maksullisiin koulu-
tusohjelmiin hyväksyttiin 5 800 opiskelijaa, joista 1 740 eli noin neljäsosa otti paikan 
vastaan. Apurahan sai 38 % maksuvelvollisista opiskelijoista. Syksyllä 2013 maksuvelvol-
lisia opiskelijoita oli jo 2 230. Suurin osa heistä (1 630) opiskelee yksi- tai kaksivuotisissa 
ohjelmissa. Hieman yli puolet maisteriohjelmien uusista opiskelijoista opiskelee ilman 
apurahaa (939).

Tanska

Tanskalaiset korkeakoulut ovat lukuvuodesta 2006/2007 lähtien perineet lukukausimak-
suja kaikilta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta. Tanskassa 
lukukausimaksujen käyttöönottoa on perusteltu tanskalaisten korkeakoulujen kilpailu-
kyvyn vahvistamisella. Lukukausimaksuilla ei siis ole pyritty ensisijaisesti vaikuttamaan 
ulkomaalaisten opiskelijoiden määrään, vaan kattamaan koulutuksesta aiheutuvia kustan-
nuksia. Tanska haluaa houkutella lisää maksavia opiskelijoita. 

Tavoitteet näkyvät mm. korkeakoulujen kansainvälistymistä koskevassa hallituksen toi-
mintaohjelmassa ”Oget indsigt gennem globalt udsyn”7, joka julkaistiin kesäkuussa 2013. 
Päätavoitteita ovat opiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen, tanskalaisten korkeakoulujen 
vahvistaminen kansainvälisinä oppimisympäristöinä sekä opiskelijoiden kielitaidon laajen-
taminen ja parantaminen.   

Tanskan tiede-, innovaatio- ja korkeakouluministeriön teettämän analyysin mukaan 
ulkomaalaiset opiskelijat ja erityisesti maisteritasolle rekrytoidut opiskelijat hyödyttävät 
selvästi kansantaloutta, vaikka heidän opiskeluaan tuettaisiinkin julkisin varoin.8  

Perittävät maksut ja maksutuotot

Lukuvuosimaksujen suuruus riippuu koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista ja vaih-
telee 6 000–16 000 euron välillä. Eräät korkeakoulut perivät myös noin 100–150 euron 
suuruisia maksuja pääsykokeisiin osallistumisesta. 

Apurahat

Tanskalaiset korkeakoulut myöntävät EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 
valtion rahoituksella ja korkeakoulun omalla rahoituksella apurahoja, jotka kattavat luku-
kausimaksut joko kokonaan tai osittain. Apurahoihin käytettiin yliopistoissa vuonna 2006 
0,27 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 noin 7,9 miljoonaa euroa. Ammatillisesti suuntau-
tuneessa korkeakoulutuksessa apurahamäärät ovat nousseet samalla tarkastelujaksolla noin 
0,13 miljoonasta eurosta noin 2,7 miljoonaan euroon.

Apuraha voidaan myöntää joko helpotuksena lukukausimaksusta (waiver), tai erillisenä 
apurahana. Apurahoja ei myönnetä taidealan, muotoilun tai arkkitehtuurin opintoihin.   
Valtion apurahoja myönnetään erityisen ansioituneille hakijoille maisteriohjelmaopintoja 

  
7 http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/temaer-under-
internationalisering/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn

8 http://fivu.dk/en/publications/2013/files-2013/dream-english-summary.pdf
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tai tohtorivaiheen opintoja varten. Apurahoja voidaan myöntää tanskan kielen opintoihin 
myös alempaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Apurahaohjelma perustuu kahden-
välisiin kulttuurisopimukseen pääasiassa EU/ETA-alueen maiden kanssa. EU/ETA-alueen 
ulkopuolisista maista ainoastaan Kiinasta, Japanista, Israelista, Egyptistä ja Venäjältä tule-
ville hakijoille voidaan myöntää apuraha.   

Hakija- ja opiskelijamäärän kehitys

Tanskassa korkeakoulutukseen hakevien ulkomaalaisten määrä laski lukukausimaksujen 
käyttöönoton jälkeen merkittävästi. Muutos näkyi erityisesti EU/ETA -alueen ulkopuo-
lelta hakevien määrässä sekä koulutuksen aloittaneiden määrässä, joka laski välittömästi 
uudistuksen jälkeen noin kolmanneksella. Näiden opiskelijoiden määrä palasi parin vuo-
den sisällä lähes entiselle tasolle, mutta on uudelleen laskenut (2005: 3349, 2010: 2847, 
2012: 2764) Ulkomaalaisten opiskelijoiden kokonaismäärä on kuitenkin maksujen käyt-
töönoton jälkeen yli kaksinkertaistunut. Tämä johtuu siitä, että tanskalaisissa korkeakou-
luissa opiskelee entistä enemmän EU/ETA -alueelta tulevia opiskelijoita.

Norja

Norjassa julkisesti tuetussa korkeakoulutuksessa ei ole lukukausimaksuja. Norjalaiset opis-
kelijat maksavat noin 40–80 euron suuruisen lukukausittaisen ilmoittautumismaksun, 
joka on mm. edellytys tentteihin osallistumiselle. 

Norjassa opiskelevien ulkomaalaisten määrä on vuosien 2005–2013 välillä kasvanut yli 
50 prosentilla. Kasvu on kuitenkin ollut vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. EU/
ETA-alueen ulkopuolelta tulevien määrä on tarkasteluvälillä kasvanut noin 30 prosentilla 
ja EU/ETA-alueelta tulevien opiskelijoiden määrä on tarkasteluvälillä yli kaksinkertaistu-
nut (2005: noin 600, 2010: 9 200, 2013: 10 300). Suurin osa kasvusta selittyykin EU/
ETA-alueelta tulevien opiskelijoiden määrän kasvulla. 

Norjan valtiovarainministeriö teki vuoden 2013 talousarviokeskustelun yhteydessä 
arvioita EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen käyt-
töönoton vaikutuksista Norjassa. Maksujen käyttöönottoa ei tuolloin pidetty kannatta-
vana. Valtiovarainministeriö perusti arvionsa Tanskan ja Ruotsin kokemuksiin. Norjassa 
on arvioitu, että kolmansista maista tulevien opiskelijoiden lukumäärä vähenisi noin 75 
prosentilla. Valtiovarainministeriö toteaa arviossaan, että mahdollinen stipendijärjestelmä 
tulisi vähentämään lukukausimaksujen kokonaistulo-vaikuttavuutta.9   

Islanti

Islannissa korkeakoulutus on kaikille opiskelijoille maksutonta. Kaikki opiskelijat ovat 
vuodesta 1991 lähtien kuitenkin maksaneet ns. ilmoittautumismaksun. Lukuvuonna 
2013/2014 maksun suuruus oli noin 370 euroa.

Islannissa ulkomaisten opiskelijoiden määrä on viiden vuoden tarkasteluvälillä kasvanut 
noin 50 prosentilla (2005: 735, 2010: 1 133). Kasvua on ollut enemmän EU/ETA-alueen 
ulkopuolelta tulevien määrässä (+ 86 %) kuin EU alueelta tulevien määrässä (+ 45 %). 
Edelleenkin enemmistö eli kolme neljäsosaa ulkomaisista opiskelijoista on EU/ETA-alu-
een kansalaisia. 

  
9 http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Budsjettsporsmal/
Bevilgningssporsmal/Kristelig-Folkeparti073/?query=utenlandske+studenter&all=true&parti
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3 Suomen lukukausimaksukokeilu

Tässä luvussa esitetään Suomen lukukausimaksukokeilun seurannan ja arvioinnin aikana 
korkeakouluilta kootut tiedot ja näkemykset.

Perustelut lukukausimaksukokeiluun osallistumiselle  
tai kokeilusta luopumiselle

Useimmat kokeiluun osallistuneet korkeakoulut perustelevat osallistumistaan yleisesti 
kansainvälisyyden tärkeydellä. Lukukausimaksukokeilu on nähty keinona kehittää 
kansainvälisen koulutuksen laatua, testata ja lisätä sen vetovoimaa, vahvistaa osaamista 
kokemuksien kautta sekä saada motivoituneita opiskelijoita. Lukukausimaksukokeilu 
koetaan osaksi koulutusviennin kokonaisuutta ja mahdollisuudeksi pilotoida koulutus-
liiketoimintaa. Toisaalta pelko koulutusohjelmien elinkelpoisuudesta ja hakijamäärien 
laskemisesta on voinut olla esteenä mukaan lähtemiselle. Apurahajärjestelmän kehittä-
minen on koettu hankalaksi, mutta sellaisen kehittäminen on toisaalta voinut myös olla 
yksi peruste lähteä mukaan.

Perusteluna esitetään myös kansainvälinen kehitys ja muiden maiden esimerkki. Olet-
tamuksena on EU:n ulkopuolisilta perittävien lukukausimaksujen tulo myöhemmin 
käyttöön kattavasti myös Suomessa, jolloin kokeilu tarjoaa mahdollisuuden harjoitella. 
Korkeakoulujen vastauksista ilmenee myös halu testata maksujen vaikutusta opiskelijoiden 
motivoituneisuuteen ja opintojen etenemiseen. Moni korkeakoulu mainitsee opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjaavan vaikutuksen, joka on saanut lähtemään mukaan. Toisaalta 
esteenä lähteä kokeiluun mainitaan sen sijoittuminen yliopistouudistuksen käynnistysvai-
heeseen, jolloin voimia muihin kehittämishankkeisiin ei riittänyt.

Kokeiluun osallistumista koskeva päätöksenteko korkeakouluissa on vaihdellut: osa on 
tehnyt kokonaispäätöksen siitä, että kaikki kansainväliset koulutusohjelmat osallistuvat 
kokeiluun, osassa taas päätökset ovat syntyneet käytännössä laitos/yksikkötasolla. 

Osa korkeakouluista on lähtenyt mukaan jo olemassa olevilla yhteistutkintotyyppisillä 
yhteisohjelmilla tai ainoastaan Erasmus Mundus -ohjelmilla.   Yhteistutkinto-toteutustapa 
on voinut myös muodostua mukaan lähtemisen esteeksi. Vaikka ohjelman kontaktijaksot 
toteutetaan eri maissa, opiskelijat ovat kirjoilla kukin omassa korkeakoulussaan. Partnerit 
ovat eurooppalaisia, eikä markkinointia ETA-alueen ulkopuolelle ole koettu järkeväksi 
(muut kuin Erasmus Mundukset). Sille, että maksuja ei ole peritty, on voinut olla myös 
sopimusteknisiä perusteita: ohjelmien käytännöistä on sovittu ennen maksukokeilun alka-
mista ja niiden muuttaminen olisi edellyttänyt koko ohjelman budjetoinnin uudistamista. 
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Myös Erasmus Mundus -rahoituksen päättyminen kesken kokeilukauden on voinut olla 
syynä jättää maksut perimättä.

Tyypillistä erityisesti yliopistosektorille on, että laaja joukko ohjelmia ilmoitettiin 
alun perin mukaan kokeiluun, mutta todellisuudessa maksuja ei kuitenkaan alettu periä. 
Ohjelmien rakenteessa on saattanut tapahtua muutoksia tai on tehty kokonaisratkaisu olla 
aloittamatta käytännössä maksujen perimistä. Optio kerätä maksuja on kuitenkin haluttu 
säilyttää, eikä ohjelmia siksi ole poistettu kokeilusta. Muutokset kokeilun aikana ovat kui-
tenkin varsin pieniä.

Se, että kyseessä on määräaikainen kokeilu, on ollut suurin syy olla lähtemättä mukaan 
kokeiluun. Panostaminen ei ole tuntunut järkevältä, kun ”sijoituksen hukkaan valumisen 
riski on liian suuri”. Myös kokeilun tavoitteet on koettu epäselviksi. Korkeakouluilla on 
ollut myös ideologisia perusteita olla lähtemättä mukaan, eli maksullisuus kaiken kaikkiaan 
on nähty kielteisenä asiana. Korkeakoulujen vastauksissa eri seurantakyselyihin on havaitta-
vissa asenteiden jonkinasteista lieventymistä, eli kokeilu ja siitä käyty keskustelu ovat vaikutta-
neet ajatuksiin. Kokeilun etenemistä on seurattu tarkasti niissäkin korkeakouluissa, jotka eivät 
ole kokeiluun osallistuneet, ja seurantaseminaarien sekä -raporttien antia pidetään tärkeänä.

Eräät korkeakoulut ovat ilmoittaneet, että niillä on valmius aloittaa maksujen perimi-
nen, kunhan saadaan päätös kokeilun muuttamisesta pysyväksi. Monissa vastauksissa kan-
natetaan maksullisuuden jatkamista ja laajentamista koskemaan myös ensimmäisen syklin 
koulutusta. Tämä korostuu erityisesti ammattikorkeakoulujen vastauksissa, sillä valtaosa 
ulkomaisista opiskelijoista opiskelee ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa ensimmäi-
sen syklin ohjelmissa, ja työkokemusvaatimuksen takia ylempien ammattikorkeakoulutut-
kintojen kansainvälinen markkinointi on vaikeaa.

Korkeakoulujen vastauksissa kerrotaan myös toisenlaisista takaiskuista: yritetty on, mutta 
riittävää määrää kiinnostuneita tulijoita ei ole saatu, ja aluksi kiinnostusta osoittaneetkin 
vetäytyvät. Syitä analysoidaan varsin kattavasti. Osa ohjelmista rakentuu myös hyvin vahvasti 
yksittäisten henkilöiden ympärille, jolloin ohjelman johdossa tapahtuneet muutokset vaikut-
tavat mahdollisuuksiin panostaa kokeiluun. Ohjelmat joutuvat kilpailemaan maailman tunne-
tuimpien yliopistojen kanssa, lukukausimaksu on suhteellisen korkea ja Suomi kallis maa 
asua. ”Tasainen ja luotettava laatu, mutta olematon maine” ei aina riitä kilpailussa kan-
sainvälisillä korkeakoulutusmarkkinoilla. Myös markkinointiosaamista koetaan puuttuvan.

Lukukausimaksukokeiluun osallistuvat korkeakoulut  
ja koulutusohjelmat 
 

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä ja osuus opiskelijoista suomalaisissa korkea-
kouluissa on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla, noin 7 % vuodessa. Tilastokeskuksen 
mukaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeli vuonna 2001 yhteensä hieman 
alle 6 900 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa. Vuonna 2012 heitä oli yhteensä noin 19 000.   
Ulkomaisia opiskelijoita opiskeli lähes yhtä paljon yliopistoissa (9 578) ja ammattikor-
keakouluissa (9 487). Vuosina 2002–2012 ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijoista on CIMO:n selvityksen mukaan kasvanut ammattikorkeakouluissa 
2,5 %:sta 6,8 %:iin, ja yliopistoissa 2,5 %:sta 5,7 %:iin.10 

  
10 Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kehityksestä ks.: http://www.cimo.
fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/29266_1._
Kokonaismaarat_2001_2012.pdf. Suhteelliset osuudet: http://www.cimo.fi/instancedata/
prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/29267_2._Suhteessa_
opiskelijamaaraan_2002_2012.pdf
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Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden enemmistö tulee muualta kuin Euroopan maista, 
ja Euroopan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden osuus kaikista Suomeen saapuvista ulko-
maalaisista tutkinto-opiskelijoista on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tilastokeskuksen 
mukaan vuonna 2012 korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista noin kolme 
neljäsosaa oli kotoisin EU/ETA-maiden ulkopuolelta. Tätä taustaa vasten potentiaalisten 
maksavien opiskelijoiden määrälle oli odotuksia ennen kokeilun aloittamista. 

Lukukausimaksukokeiluun ilmoitettiin yhteensä 154 koulutusohjelmaa. Kaikki kokei-
luun ilmoitetut ohjelmat eivät kuitenkaan kokeilun aikana alkaneet periä maksuja. Lisäksi 
eri vuosina eri määrä ohjelmia on perinyt maksuja, mikä osin johtuu siitä, että kaikissa 
ohjelmissa ei ollut sisäänottoja joka vuosi. Vuonna 2011 yhteensä 27 ohjelmaa peri mak-
suja ja vuonna 2012 yhteensä 42 ohjelmaa peri lukukausimaksuja (tarkempia tietoja ks. 
seurantaryhmän väliraportit II ja III). Vuonna 2013 yhteensä 43 ohjelmaa peri maksuja, 
ja näistä ohjelmista 32 oli yliopistojen ohjelmia ja 11 ammattikorkeakoulujen ohjelmia.

Taulukko 1. Lukukausimaksukokeiluun ilmoittautuneet korkeakoulut, koulutusohjelmat ja maksuja perivät  
koulutusohjelmat vuosina 2011–2013.

Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yhteensä

Lukukausimaksukokeiluun ilmoittau-
tuneiden korkeakoulujen määrä

9 12 21

Vuosi 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Lukukausimaksukokeiluun ilmoitettu-
jen koulutusohjelmien määrä

125 131 131 21 23 23 146 154 154

Maksuja perivien koulutusohjelmien 
määrä, joissa haku ja sisäänotto  
ko. vuonna

19 32 32 8 10 11 27 42 43

Maksuja perivien ohjelmien määrä nousi vuonna 2012 selvästi, ja hyppäys selittyi Oulun yli-
opiston mukaantulolla lukukausimaksukokeiluun (14 ohjelmaa). Osa kokeiluun mukaan 
lähteneistä ohjelmista lopetti kokeilun kesken eri syistä, ja osassa korkeakouluja muutama 
yksittäinen ohjelma on alkanut periä maksuja. Osallistuvien ohjelmien kokonaismäärä 
on kuitenkin säilynyt samalla tasolla. Tarkemmin yksittäisten ohjelmien mukaantuloista ja 
kokeilun keskeyttämisistä voi lukea seurantaryhmän väliraporteista II ja III.

Olennainen ja merkityksellinen lopputulos on kuitenkin se, että lukukausimaksuja perivät 
ohjelmat ovat voimakkaasti keskittyneet muutamiin korkeakouluihin kuten Oulun yliopis-
toon, Aalto-yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja Haaga-Helian ammatti-
korkeakouluun. Muissa korkeakouluissa on lähinnä yksittäisiä maksuja periviä ohjelmia.

Kaavio 1. Lukukausimaksuja keräävien koulutusohjelmien määrä vuonna 2013.
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Taulukko 2. Lukukausimaksukokeiluun osallistuvat korkeakoulut ja koulutusohjelmat

Korkeakoulu

Lukukausi-
maksukokeiluun 

ilmoitettujen koulutus-
ohjelmien määrä

Haussa olleiden, lukukausimaksua  
perivien koulutusohjelmien määrä

vuonna 
2011

vuonna 
2012

vuonna 
2013

Aalto-yliopisto 50 13 10 9

Helsingin yliopisto 4 3 0 1

Itä-Suomen yliopisto 21 0 0 1

Jyväskylän yliopisto 15 1 1 0

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9 2 6 6

Oulun yliopisto 14 0 14 14 

Tampereen yliopisto 10 0 0 0

Turun yliopisto 3 0 1 1

Vaasan yliopisto 5 0 0 0

Arcada ammattikorkeakoulu 3 0 0 0

Centria ammattikorkeakoulu 1 1 0 0

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 5 3 4 5

Humanistinen ammattikorkeakoulu 2 0 0 0

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 3 2 2 2

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 0 1 0

Lahden ammattikorkeakoulu 2 0 0 0

Laurea ammattikorkeakoulu 2 0 2 2

Savonia ammattikorkeakoulu 1 1 0 0

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 0 1 0 

Tampereen ammattikorkeakoulu 1 1 0 1

Turun ammattikorkeakoulu 1 0 0 1

Yhteensä: 21 154 27 42 43

Kaavio 2. Yliopistojen lukukausimaksullisiin koulutusohjelmiin hakeneiden määrä koko kokeilun aikana. 
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Kaavio 3. Ammattikorkeakoulujen lukukausimaksullisiin koulutusohjelmiin hakeneiden määrä koko kokeilun aikana.  

Kaavio 4. Yliopistojen lukukausimaksuja periviin koulutusohjelmiin valitut opiskelijat koko kokeilun aikana.

 

Kaavio 5. Ammattikorkeakoulujen lukukausimaksuja periviin koulutusohjelmiin valitut opiskelijat koko kokeilun aikana. 
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Lukukausimaksuja periviin koulutusohjelmiin valittiin ulkomaisia opiskelijoita yhteensä 
1785, joista 85 % yliopistoihin. Lukukausimaksullisuuden piiriin kuuluvia EU/ETA-
alueen ulkopuoliselta tulevia opiskelijoita oli 1164 eli valittujen ulkomaalaisten opiskeli-
joiden määrästä 65 %.

Lukukausimaksujen suuruus ja periminen   

Lukukausimaksujen suuruudesta on päätetty korkeakouluissa samalla, kun on tehty pää-
tös kokeiluun osallistumisesta. Maksut ovat säilyneet samansuuruisina koko kokeilun 
aikana. Päätöksenteko maksujen suuruudesta on yleisesti ottaen tapahtunut eri tavoin eri 
korkeakouluissa. Osassa korkeakouluista päätöksen on tehnyt rehtori, osassa hallitus ja 
osassa päätöksenteko on delegoitu tiedekunta- tai ohjelmatasolle. Tiedekunnat ja ohjelmat 
ovat usein myös osallistuneet päätösten valmisteluun. Seuranta-aineiston avulla ei päätök-
senteon prosesseista kuitenkaan saada systemaattista kuvaa.

Lukukausimaksujen suuruus vaihtelee koulutusohjelmittain. Yliopistoissa maksut vaihtelevat 
5 000–12 000 euron välillä per lukuvuosi, ammattikorkeakouluissa puolestaan 4 000–8 000 
euron välillä. Vaihteluvälien erosta huolimatta yleisin maksu on 8 000 euroa, eikä yliopisto-
jen ja ammattikorkeakoulujen ohjelmien maksujen suuruuksissa ole merkittävää eroa. Tämän 
selittää pitkälti se, että useita ohjelmia maksukokeiluun ilmoittaneissa korkeakouluissa on 
päädytty kaikista ohjelmista perittävään, samansuuruiseen 8 000 euron maksuun.

Maksujen suuruuden perusteena on pääsääntöisesti joko koulutuksesta syntyvät kus-
tannukset tai markkinahinnoittelu. Lisäksi Erasmus Mundus -ohjelmien kohdalla maksun 
suuruus perustuu Euroopan komission opiskelijoille myöntämän apurahan suuruuteen. 
Erityisesti ammattikorkeakouluissa korostuu kustannusten kattamisen periaate, yliopistoissa 
sitä ei juuri käytetä perusteluna. Koulutuksen kustannuksia on arvioitu hyödyntämällä kou-
lutuksen valtakunnallisia yksikköhintoja ja keskimääräisiä kustannuksia. Markkinahinnoit-
telua käyttävät yhtä lailla yliopistot kuin ammattikorkeakoulutkin, ja markkinahinnoittelu 
perustuu erityisesti kotimaiseen, mutta osin myös kansainväliseen vertailuun.

Korkeakoulujen arviot mahdollisten maksavien opiskelijoiden määristä ovat olleet koko 
kokeilun ajan hyvin maltillisia. Korkeakoulut ovat odottaneet yleisesti 0–5 maksavaa 
opiskelijaa per ohjelma (vrt. aikaisemmat seurantaraportit). Toteutunut maksavien opis-
kelijoiden määrä on jäänyt näiden maltillistenkin arvioiden alarajoille, ja korkeakoulujen 
odotukset ovat laskeneet kokeilun kuluessa. Seuraavissa kaavioissa on esitetty maksavien 
opiskelijoiden määrät ja apurahansaajat koko kokeilun ajalta. 

Kaavio 6. Opintonsa yliopistossa kokeilun aikana aloittaneet lukukausimaksun maksavat opiskelijat ja apurahan saajat.
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Oulun yliopistossa kaikki lukukausimaksun maksavat opiskelijat saavat täyden apurahan, joka 
kattaa koko lukukausimaksun. Se, että suurin osa maksun maksavista opiskelijoista saa apu-
rahan, on ominaista ja tyypillistä kaikille kokeilussa mukana oleville ohjelmille ja korkeakou-
luille. Yliopistoissa aloitti 848 ulkomaalaista opiskelijaa opiskelunsa lukukausimaksuja perivissä 
ohjelmissa. Tästä joukosta lukukausimaksun maksavia oli 339, joista 287 sai apurahaa. 

Kaavio 7. Opintonsa ammattikorkeakoulussa kokeilun aikana aloittaneet lukukausimaksun maksavat opiskelijat ja 
apurahan saajat.
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jaa. Tätä joukosta vain 16 maksoi lukukausimaksun ja 14 opiskelijalle myönnettiin apuraha.

Kaavio 8. Lukukausimaksullisissa koulutusohjelmissa koko kokeilun aikana aloittaneiden määrä maittain (suurimmat). 
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Lukukausimaksutulot ja niiden käyttö   

Korkeakouluilta kysyttiin seurantakyselyissä, miten lukukausimaksuista kertyvät tulot 
käytetään. Korkeakoulujen odotukset tuloiksi ovat seurantakyselyiden perusteella olleet 
vähäiset, eikä tilanne ole muuttunut kokeilun kuluessa. Lukukausimaksuista kertyneet 
varat käytetään pääsääntöisesti koulutusohjelmien toteuttamiseen ja kokeilun ehtona 
olevien apurahajärjestelmien rahoittamiseen. Koulutuksen toteuttaminen on sinänsä loo-
ginen varojen käyttökohde, kun otetaan huomioon että maksun suuruus on määritelty 
usein kustannusten kattamisen kautta. Noin kolmannes kokeiluun osallistuneista korkea-
kouluista jätti seurannan aikana kokonaan vastaamatta tulojen käyttöä koskevaan kysy-
mykseen. Yksittäisiä hajamainintoja tulojen käytöstä saivat mm. hallinto, markkinointi ja 
tukipalveluiden kehittäminen.

Pääsääntöisesti lukukausimaksuun sisältyvät samat palvelut kuin muillekin tutkinto-
opiskelijoille. Lukukausimaksu siis kattaa koulutuksen, tukipalvelut (mm. kirjasto ja muu 
infrastruktuuri), ohjauksen ja neuvonnan. Kokeilun kuluessa yhä useampi korkeakoulu 
liitti maksuun mukaan myös kansainvälisiltä opiskelijoita vaaditun vakuutuksen. Vakuu-
tuksen luonnetta ei vastauksissa pääsääntöisesti eritelty, joten on epäselvää, viitataanko 
vastauksissa ulkomaisilta opiskelijoilta vaadittavaan, oleskeluluvan myöntämisen ehtona 
olevaan sairasvakuutukseen vai johonkin muuhun, esimerkiksi ammattikorkeakouluissa 
käytänteenä oleviin mm. työharjoitteluja tai opiskelua varten otettaviin työtapaturmava-
kuutuksiin. Erillinen sairaskuluvakuutus mainittiin muutaman korkeakoulun vastauksissa. 

Vuoden 2013 seurantakyselyssä yksi ammattikorkeakoulu sekä yksi yliopisto mainitsivat 
maksuun sisältyvän myös korkeakoulun järjestämän, ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille 
suunnatun kesäkoulun. Aalto-yliopisto tarjoaa lisäksi vuonna 2011 valituille opiskelijoille 
lopputyövaiheessa kielenhuoltopalvelua. Tällä tavoin pyritään tukemaan opiskelijoita ja 
auttamaan heitä suorittamaan opintonsa määräajassa. Tämä kuitenkin kustannetaan kieli-
keskukselle korvamerkityistä varoista, ei lukukausimaksutuloista.

Opiskelijajärjestöjen jäsenmaksut eivät pääsääntöisesti sisälly lukukausimaksuihin. Kah-
dessa ammattikorkeakoulussa lukukausimaksu kattaa myös opiskelijakunnan jäsenyyden, 
samoin kuin yhdessä yliopistossa ylioppilaskunnan jäsenyyden.

Hakemusmaksua kannatettiin, koska sillä olisi mahdollista karsia pois sellaisia hakijoita, 
jotka eivät aidosti ole hakemassa opiskelupaikkaa Suomesta. Se todennäköisesti pudottaisi 
hakijamääriä, mutta parantaisi arvioiden mukaan tosissaan opiskelevien tulemaan määrää. 

Apurahajärjestelmät ja apurahat   

Kokeilussa korkeakouluilla oli mahdollisuus ja velvollisuus itse päättää apurahajärjestel-
mistään ja apurahojen myöntämisen periaatteista. Ammattikorkeakouluissa on yleisesti 
käytössä malli, jossa apuraha kattaa lukukausimaksun tai puolet siitä. Yhdessä tapauksessa 
on suunnitteilla kehittää apurahajärjestelmää kattamaan myös asumiskustannukset Suo-
messa. Yliopistoissa myönnettävä apuraha voi enimmillään koostua lukukausimaksusta 
ja tämän lisäksi maksettavasta elinkustannusapurahasta. Muita, alempia apurahaluokkia 
sovelletaan yliopistoissa vaihtelevasti. Muutamat yliopistot ovat soveltaneet Erasmus Mun-
dus -järjestelmää. 

Useimmissa korkeakouluissa myönnettyjen apurahojen lukumäärät määräytyvät ennalta 
sovittuina prosenttiosuuksina kaikista hyväksytyistä opiskelijoista. Apurahojen lukumää-
rään vaikuttavat myös hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä ja harkinta. Osassa ammatti-
korkeakouluja apuraha maksetaan kaikille hyväksytyille opiskelijoille. Kaikissa korkeakou-
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luissa ei ole tehty lopullisia päätöksiä myönnettävien apurahojen lukumäärästä tai ylipää-
tään apurahajärjestelmästä, koska kyseessä on lyhytaikainen kokeilu.

Ammattikorkeakouluissa apurahajärjestelmä rahoitetaan lukukausimaksuista, erillisestä 
stipendirahastosta tai näiden yhdistelmällä. Yhdessä ammattikorkeakoulussa apurahat 
maksetaan korkeakoulun perusrahoituksesta. Yliopistoissa apurahat rahoitetaan pääosin 
lukukausimaksuista, yliopiston perusrahoituksesta tai näitä yhdistelemällä. Muita rahoi-
tusmalleja ovat yritysyhteistyö, Fulbright -apurahat yhdysvaltalaisille opiskelijoille ja malli, 
jossa rahoituksesta vastaavat tiedekunnat. Yhdessä yliopistossa on suunnitteilla erillinen 
stipendirahasto.  

Apurahan ensisijainen myöntöperuste on opintomenestys. Ensimmäisen lukuvuoden apu-
rahaan vaikuttavat aikaisemmat opinnot ja koulutusalaan liittyvät ansiot sekä menestyminen 
opiskelijavalinnassa. Toiselle opiskeluvuodelle myönnettävään apurahaan vaikuttaa opinto-
menestys ensimmäisenä lukuvuotena. Yksittäistapauksessa apurahan myöntöperusteena on 
ainoastaan opintomenestys ko. ammattikorkeakoulussa, jolloin apuraha voidaan myöntää 
aikaisintaan toisena opiskeluvuotena. Yhdessä ammattikorkeakoulussa apurahat on alkuvai-
heessa tarkoitettu Suomen kehityspolitiikan ensisijaisista kohdemaista saapuville opiskeli-
joille. Yliopistoissa apurahapäätökset tehdään yleisesti opiskelijavalintojen yhteydessä. 

Opiskelijan taloudellinen tilanne huomioidaan apurahapäätöksessä kahdessa yliopis-
tossa ja yhdessä ammattikorkeakoulussa. Taloudelliselle tilanteelle annettu painoarvo tosin 
vaihtelee, toissijaisesta yhteen kolmesta arvioitavasta osa-alueesta. Yliopistoissa kriteereinä 
käytetään myös opiskelijan motivaatiota sekä sopivuutta yliopiston strategisiin tavoittei-
siin. Yksi yliopisto perustaa myönnöt Erasmus Mundus -järjestelmään. Erillistä tarvehar-
kintaista apurahaa, opintososiaalista etuutta kuten opiskelijalounas, myöntää yksi ammat-
tikorkeakoulu.

 

Kokemuksia apurahajärjestelmistä

Todellisuudessa osa maksetuista lukukausimaksuista palautui opiskelijoille pääosin kor-
keakoulujen stipendijärjestelmistä myönnettyinä apurahoina. Joidenkin kommentoijien 
mielestä tämä hämärtää koko lukukausimaksujen perimisen ideaa. Saatavien maksujen 
palauttamista apurahoina perustellaan lähinnä sillä, että innostetaan hyviä hakijoita hake-
maan suomalaisiin korkeakouluihin.

Monet korkeakoulut esittivät kansallisen/valtakunnallisen stipendijärjestelmän perus-
tamista, jotta jokaisen korkeakoulun ei tarvitsisi tehdä omaa järjestelmää. Arvioiden 
mukaan tämä edesauttaisi myös markkinointia ja toisi tasa-arvoa hakijoille ja opiskeli-
joille. Stipendijärjestelmä voitaisiin perustaa esim. OKM:n organisoimana siten, että sinne 
kerätään riittävä peruspääoma, jonka tuotoilla voidaan myöntää vuosittain apurahoja lah-
jakkaille menestyville opiskelijoille. Myös kehitysyhteistyörahoituksen kytkemistä maksul-
liseen opiskeluun voisi selvittää. 

Suomen stipendijärjestelmän kehittämisessä on myös hyvä ottaa huomioon muiden 
pohjoismaiden käytännöt. Koulutuksen markkinoinnissa voisi olla eduksi, jos pohjoismai-
den stipendijärjestelmät olisivat samansuuntaisia.

Maksullisuuden piiriin kuuluvien määrittelyyn liittyviä ongelmia 

Korkeakoulujen näkökulmasta ulkomaalaislain tulkinta ei ole yksiselitteistä ja tulkinta-
apua on jouduttu pyytämään eri viranomaisilta. Lukukausimaksuja ei voida ammattikor-
keakoulu- ja yliopistolain mukaan periä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kan-
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salaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä 
edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulko-
maalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.

Opiskelijaa itseään koskevien seikkojen kuten kansalaisuuden ja oleskeluluvan tarkistami-
nen ei tuota ongelmia, mutta korkeakoulut ovat kokeneet erityisesti perhesuhteiden tarkis-
tamisen ja tulkitsemisen ongelmalliseksi. Perhesuhteiden tarkistamiseksi opiskelijoilta pitäisi 
selvittää ja pyytää esimerkiksi avioliittotodistuksia, todistuksia parisuhteen rekisteröimisestä, 
huollettavista, ja kopiota vuokrasopimuksesta, josta käy ilmi avoliiton kesto. Korkeakoulut 
eivät ole perinteisesti kyselleet opiskelijoiltaan tämän tyyppisiä asioita, eikä korkeakouluilla 
ole asiantuntemusta niiden selvittämiseen.   Perhesuhteiden selvittäminen on aikaa vievää 
ja saattaa vaikuttaa koulutuksen aloittamiseen. Korkeakoulujen huolena on myös se, että 
nykyisellään opiskelijan on mahdollista kiertää maksut monimutkaisen järjestelmän vuoksi. 

Opettajarekrytointi ja osaamisen kehittäminen 

Kokeilun aikana korkeakouluilta kysyttiin kahdesti arvioita siitä, onko lukukausimaksu-
kokeilu vaikuttanut maksullisissa koulutusohjelmissa opettavien opettajien rekrytointiin 
ja valintaan, tuoko lukukausimaksukysely opettajille erityisiä osaamisvaatimuksia sekä sitä, 
miten lukukausimaksullisissa koulutuksissa opettavia tuetaan osaamisensa kehittämisessä.

Korkeakoulut arvioivat, että kansainvälistymisellä ja englanninkielisellä opetuksella on 
ollut vaikutusta korkeakoulujen henkilökunnan rekrytointiin ja osaamisvaatimuksiin. 
Kokeilu kuitenkin osoitti, että opettajien rekrytointikäytännöt ovat samanlaisia sekä opis-
kelijoille maksullisissa että maksuttomissa kansainvälisissä ohjelmissa. Maksullisuus ei 
tuonut opettajille erityisiä, muista kansainvälistä ohjelmista poikkeavia osaamisvaatimuk-
sia. Korkeakoulut ovat tosin painottaneet opettajien kieli- ja kulttuuriosaamista. Korkea-
kouluissa huomiota on kiinnitetty myös erilaisiin opettamisen ja oppimisen kulttuureihin 
sekä opintojen läpäisyn parantamiseen ja opiskelijoiden tukemiseen. 

Maksullisissa ohjelmissa opettavien osaamista kehitettiin kokeiluna aikana pääsään-
töisesti samoin kuin muidenkin kansainvälisten ohjelmien opettajien. Aalto-yliopistossa 
lukukausimaksukokeiluun osallistuville ohjelmille varattiin erityistä kehittämisrahaa. Sen 
käyttöä muutettiin kokeilun aikana siten, että yhteisistä, yliopiston kehittämisohjelmista 
siirryttiin käytäntöön, jossa koulutusohjelmat ovat itse vastanneet opettajiensa osaamisen 
kehittämisestä. Yliopisto on lisäksi varannut kielikeskuksen käyttöön varoja kieli- ja kult-
tuurikoulutusta ja kielenhuoltoa varten. 

Lukukausimaksukokeilu ei tuonut lisäresursseja opettajien palkkaukseen. Aalto-yliopis-
ton sisäistä kehittämisrahaa käytettiin vierailevien luennoitsijoiden palkkaukseen.

Opiskelijoiden integroituminen 

Kokeilun aikana yhtenä osa-alueena kartoitettiin opiskelijoiden integroitumista korkea-
kouluyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan sekä korkeakouluille suunnatussa kyselyssä 
että vuonna 2013 toteutetussa opiskelijakyselyssä. Aiheesta käytiin myös vilkasta keskuste-
lua keväällä 2012 järjestetyssä väliraportin tuloksia esitelleessä seminaarissa.

Kansainvälisten opiskelijoiden halukkuutta jäädä Suomeen opintojen jälkeen on kar-
toitettu useasti: eri kyselyissä noin 60–70 % ulkomaisista opiskelijoista jäisi Suomeen 
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opintojensa jälkeen, mikäli työllistyminen olisi mahdollista. Mm. vuonna 2010 toteute-
tun International Student Barometerin mukaan suomalaisen korkeakoulun valinneista 
tutkinto-opiskelijoista 78 % piti tärkeänä mahdollisuutta kokopäiväiseen työskentelyyn 
opintojen jälkeen ja 74 % mahdollisuutta pysyvän oleskeluluvan hankkimiseen Suomesta. 
Kokeilun aikana toteutettu opiskelijatutkimus (2013) vahvisti aiempia tutkimustuloksia: 
monella opiskelijalla oli aikeita jäädä Suomeen joko töihin tai jatkamaan opintoja. 57 % 
vastanneista kertoi haluavansa jäädä Suomeen töihin pysyvästi joko erittäin todennäköi-
sesti tai todennäköisesti ja 36 % ainakin vähäksi aikaa erittäin todennäköisesti. Toisaalta 
opiskelijat kokivat, että osa-aikatöitä oli hankala saada ja ajatukset mahdollisuudesta 
päästä koulutusta vastaava työhön opintojen jälkeen olivat pessimistiset. 

Integraation tärkeyttä pohdittiin kokeilun aikana suoritetun ja sen vertailuna käytetyn 
Aalto-yliopiston opiskelijatutkimuksen valossa. Vain reilu 40 prosenttia opiskelijoista 
ilmoitti olevansa hyvin tai jokseenkin tyytyväisiä Suomeen integroitumisen edistämiseen – 
yhteiskuntaan integraatio sai opiskelijoilta kaikkein alimman arvion. Samanlaisia viitteitä 
antoi myös jo aiemmin mainittu International Student Barometer, jossa opiskelijat antoi-
vat suomalaisille korkeakouluille keskimääräistä huonommat arviot kysyttäessä opintojen 
työllistävyydestä, mahdollisuuksista työkokemuksen hankkimiseen osana opintoja sekä 
opetushenkilökunnan antamasta uraneuvonnasta. 

Suurin osa korkeakouluista ei kokeilun aikana kohdistanut erityisiä toimenpiteitä 
maksullisissa ohjelmissa opiskeleville opiskelijoille, vaan samat ulkomaisille opiskelijoille 
suunnatut palvelut ovat avoimia kaikille kansainvälisille opiskelijoille. Vuoden 2013 
kyselyssä eräässä korkeakoulun vastauksessa todettiin, ettei maksullisuudella ole ollut 
vaikutusta tehtyihin toimenpiteisiin, vaan korkeakoulun suunnitelmiin panostaa jatkossa 
enemmän integroimistoimenpiteisiin ja opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen vaikut-
tivat ennemminkin edellä mainitut International Student Barometrin tulokset. Tilanteen 
voi olettaa olevan sama muissakin korkeakouluissa. Poikkeuksiakin toki oli: esimerkiksi 
Aalto-yliopistossa on lukukausimaksukokeilussa oleville opiskelijoille kohdistettu osittain 
uusia palveluita, esimerkiksi lukukausimaksullisissa ohjelmissa opiskeleville opiskelijoille 
on tarjottu lopputyön viimeistelyyn kielenhuoltoapua. Samoin Tampereen ammattikor-
keakoulu totesi, että maksaville opiskelijoille on osoitettu yksi tukihenkilö kansainvälisten 
palveluiden yksiköstä sekä on palkattu sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea 
ulkomaisia opiskelijoita.

Opiskelijoiden integroitumisen tukeminen ei ole kokeilun aikana merkittävästi tehostu-
nut, tai ainakaan sitä ei kokeilun seurantakyselyiden vastauksissa ole erityisesti korostettu. 
Suuressa osassa korkeakouluja opintojen alussa järjestettävä orientaatio ja opiskelijajärjes-
töjen sekä opiskelijatutoreiden rooli nähdään tärkeänä integroitumista edistävänä tekijänä. 
Samoin opintojen ohjauksen, henkilökunnan yhteydenpidon ja neuvonnan sekä opettaja-
tutorin rooli koettiin tärkeäksi osaksi tukitoimia ja integroitumista korkeakoulukulttuuriin. 
Pienessä osassa korkeakouluja integraation katsottiin lähtevän opiskelijasta itsestään (voi 
halutessaan osallistua erinäisiin aktiviteetteihin, kuten opiskelijajärjestöjen toimintaan) tai 
tapahtuvan ikään kuin luonnostaan (osallistuminen kursseille, tutustuminen opiskelutove-
reihin). Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ryhmäytymisen ja integroinnin todet-
tiin olevan haastavampaa, sillä opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti osa-aikaisesti. Ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilla opiskelijoilla integroituminen lienee jossain mää-
rin pienempi huolenaihe, sillä tutkinnon työelämälähtöisyys tarkoittaa sitä, että opiskelija on 
ainakin työmarkkinoilla paikkansa löytänyt. Toisaalta korkeakouluyhteisöön integroitumi-
nen on työelämässä olevalle opiskelijalle hankalampaa, eivätkä korkeakoulut alun orientaa-
tion jälkeen tarjonneet monia mahdollisuuksia integraation edistämiseksi. Harjoittelujaksot 
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olivat harvassa ylemmässä korkeakoulututkinnossa pakollisia – ammattikorkeakouluissa tut-
kinnon luonteen vuoksi, yliopistoissa harjoittelu oli pääsääntöisesti vapaaehtoinen.

Kokeilun aikana kartoitettiin myös korkeakoulujen toimia opiskelijoiden integroimiseksi 
yhteiskuntaan. Erityisesti kieliopinnot mainittiin korkeakoulujen vastauksissa, ja niiden tar-
jontaan oli kohdistettu lisäresursseja. Korkeakoulut vastasivat myös, että kotimaiset kielet on 
osassa ohjelmista otettu entistä painokkaammin osaksi opetusohjelmaa. Osa korkeakouluista 
tarjosi myös erilaisia kulttuurikurssikokonaisuuksia (esimerkiksi Working in Finland, Fin-
nish Society and Culture), ystäväperhetoimintaa, epävirallisia kielenoppimistilanteita, sekä 
työnhakuun ja urasuunnitteluun, työnhakuun ja rekrytointiin liittyviä palveluita. Muutama 
korkeakoulu oli hankerahoituksen turvin pyrkinyt edistämään ulkomaisten opiskelijoiden har-
joittelu- ja työllistymismahdollisuuksia.   Aalto-yliopisto nosti vastauksessaan esille palkallisen 
diplomityön tekemisen mahdottomuuden apurahaopiskelijoilla. Palkalliset diplomityöt edellyt-
tävät kuuden kuukauden sopimusta, mikä puolestaan venyttää opintoaikaa yli kahden vuoden 
tavoiteajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei opiskelija voi ottaa palkallista diplomityötä 
vastaan, vaikka se edistäisi valmistumisen jälkeistä työllistymistä merkittävästi. 

Integraation kannalta kielenoppiminen nousi tärkeään osaan. Ylemmissä korkeakoulutut-
kinnoissa, niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin, tutkintoon ei pääsääntöisesti 
sisälly (pakollisia) kieliopintoja, mutta niitä on opiskelijan kuitenkin mahdollisuus halu-
tessaan suorittaa. Tutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyy harvoin pakollisia kieliopintoja, 
eikä opiskelijan aikataulu välttämättä jousta vapaaehtoisiin opintoihin. Mikäli kieliopintoja 
on mahdollista sisällyttää vapaisiin opintoihin, opiskelija saattaa joutua tekemään valintoja 
omaa ammatillista osaamistaan kartuttavan kurssin ja kieliopintojen välillä. Toisaalta opiske-
lijan tekemä apurahasopimus yliopiston kanssa saattaa tarkoittaa sitä, että opiskelija joutuu 
valitsemaan opintonsa sen mukaan, miten ne sen hetkiseen opintosuunnitelmaan mahtuvat, 
ilman, että opintoaika pitenee. Samankaltaisia tuloksia saatiin myös Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston (KKA) kansainvälisten tutkinto-ohjelmien arvioinnin tuloksena. Opiskeli-
jan työllistymisen ja yhteiskuntaan integroitumisen kannalta kielitaidon kartuttaminen on 
kuitenkin olennaista. Huomattavaa on, että kokeilun aikana toteutetun opiskelijakyselyn 
avoimissa vastauksissa esitettiin mm. pakollista vuoden kestävää suomen kielen kurssia ulko-
maisille tutkinto-opiskelijoille paremman integroitumisen saavuttamiseksi. Kielikysymys on 
siis myös opiskelijoiden oman arvion mukaan varsin olennainen. 

Kaavio 9. Lukukausimaksullisissa ohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden suunnitelmat opintojen jälkeen. N= 59 
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Koulutuksen markkinointi 

Korkeakoulujen markkinointikäytänteet eivät ole suuremmin muuttuneet lukukausimak-
sukokeilun vuoksi, vaan maksullisia ohjelmia on markkinoitu osana korkeakoulun muita 
toimintoja. Toisaalta maksullisuuskokeilu koettiin rekrytointihaasteena: ilman kunnollista 
markkinointiotetta korkeakoulu ei helposti saa ohjelmiinsa maksavia opiskelijoita. Mark-
kinointia koskevissa ajatuksissa näyttää olevan jonkin verran eroja korkeakoulujen välillä. 

Epätietoisuus maksullisuuden jatkosta aiheutti sen, että erityisiä maksullisuuteen liitty-
viä markkinointitoimenpiteitä ei yleisesti pidetty tarkoituksenmukaisina. Markkinoinnin 
kannalta on ilmeisen haastavaa tarjota rinnakkain lukukausimaksullista ja maksutonta 
opetusta. Toisaalta markkinointiviestinnän resursseja voi myös mennä siihen, että joutuu 
oikomaan maailmalla yleistynyttä käsitystä korkeakoulutuksen yleisemmästä maksullisuu-
desta Suomessa, kuten Helsingin yliopisto totesi.

Moni kokeiluun osallistuvista korkeakouluista on kuitenkin kiinnittänyt aikaisempaa 
enemmän huomiota kansainvälisen opiskelijamarkkinoinnin kehittämiseen osana koulu-
tuksen kansainvälistämispyrkimyksiään. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
ilmoitti ohjanneensa opiskelijahakuun lisää resursseja: lisäys on ollut osa yliopiston kan-
sainvälisen aseman vahvistamista eikä maksukokeilulla ole ollut tähän suurta vaikutusta. 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu kertoi kansainvälisen markkinoinnin tehostamisesta sekä 
Bachelor- että Master-tason englanninkielisissä koulutusohjelmissa.

Koulutusohjelmien kansainvälistämiseen ja markkinointiin liittyvissä toimissa voi luku-
kausimaksukokeilu kuitenkin näyttäytyä yhtenä painetta luovana taustatekijänä. Kehit-
tämiskohteina nähtiin mm. verkkosivut, kansainväliset portaalit, markkinointiviestien 
uudelleen suunnittelu apurahajärjestelmän näkökulmasta sekä entistä tarkempi harkinta 
kohdealueiden ja -maiden osalta.

Lukukausimaksukokeiluun aktiivisesti osallistunut Aalto-yliopisto raportoi kokeilun 
lisänneen tarvetta kansainvälisen opiskelijamarkkinoinnin kehittämiseen, erityisesti verk-
kosivujen houkuttavuuteen ja informatiivisuuteen. Aalto-yliopisto raportoi osan ohjelmis-
taan käyttäneen merkittävän osan yliopiston ohjelmille myöntämää kehittämisrahaa juuri 
markkinointiin. Yliopistotasolla maksukokeilu ei kuitenkaan ole vaikuttanut opiskelija-
markkinointiin. 

Korkeakoulut kohdentavat siis maksullisten ohjelmien markkinointia pääsääntöisesti 
samoin kuin muidenkin vieraskielisten ohjelmien. Joissakin korkeakouluissa näyttää ole-
van jo ennestään pohjaa kohdennetulle markkinoinnille, mutta toimenpiteiden kohden-
tamisen kannalta tuntuu olevan tarvetta saada lisätietoa maista, joissa on maksukykyä ja 
-halua. Markkinoinnin lisäämistä myös Eurooppaan pidettiin muutamassa yliopistossa 
tärkeänä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu mainitsi kohdemaina Suomen kehityspoliittiset 
prioriteettimaat niiden maiden ohella, joista löytyy maksukykyisiä opiskelijoita. Joissakin 
tapauksissa markkinointia on kohdennettu sellaiseen suuntaan, josta on saatu hyviä haki-
joita (esimerkiksi Venäjä).

Osa korkeakouluista näkee markkinoinnin yhtenä tärkeistä kehittämiskohteistaan. 
Maksuja kokeilun alkupuolella perineistä korkeakouluista tuli myös itsekriittistä pohdin-
taa: markkinoinnin tehostamista täytyy miettiä, koska hakijoita saatiin vain vähän. Oma 
markkinointi  ja myyntiosaaminen saatettiin jopa kyseenalaistaa.

Kilpailu kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla on kireää. Vaikuttaa siltä, että lukukau-
simaksukokeilu ei yleisesti ottaen ole erityisesti muuttanut korkeakoulujen markkinointi-
käytäntöjä tai lisännyt markkinointiosaamista. On selvää, että suomalaisten korkeakoulu-
jen tulee joka tapauksessa panostaa entistä enemmän markkinoinnin kehittämiseen ja 
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sopivien markkinarakojen etsimiseen menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa hyvistä 
opiskelijoista.

Laadunvarmistus 

Lukukausimaksukokeilun seurannan yhteydessä kysyttiin korkeakouluilta myös maksul-
listen ohjelmien laadunvarmistuksesta. Saadut vastaukset olivat melko vähäisiä, ja yleislin-
jana tuntui olevan, että maksullisuus ei ole tuonut laadunhallintaan mitään erityistä.

Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisemassa raportissa An Evaluation of Interna-
tional Degree Programmes in Finland (KKA 2:2013) pureuduttiin yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen kaikkien kansainvälisten koulutusohjelmien laadunvarmistukseen. 
Asiaa lähestyttiin kyselyiden ja haastatteluiden kautta. Ohjelmilta kysyttiin mm. miten 
kansainvälisiä koulutusohjelmia on arvioitu ja kehitetty. 36 ohjelmaa 40:stä ilmoitti, että 
kansainväliset koulutusohjelmat noudattivat kyseisen korkeakoulun muissa ohjelmissa 
noudatettavia laadunvarmistuksen käytänteitä. Neljästä muusta ohjelmasta yksi ilmoitti 
noudattavansa erityisiä kansainvälisyyteen räätälöityjä laadunvarmistuksen metodeja. 
Yhdellä ohjelmalla oli lisäksi otettu käyttöön kansainväliseen yhdistelmätutkintoon liitty-
viä laatuprosesseja.

Toisaalta noin neljäsosa korkeakouluista ilmoitti lisänneensä normaaleihin laatuproses-
seihinsa erityisesti kansainvälisten koulutusohjelmien kehittämiseen liittyviä elementtejä. 
Joillakin on kansainvälinen neuvottelukunta ohjaamassa ulkoisia arviointeja ja bench-
markingeja. Eräisiin ohjelmiin, erityisesti kauppatieteiden ja tekniikan alalla, on lisäksi 
hankittu jokin kansainvälisen toimijan suorittama akkreditointi samalla kun opetusta kan-
sainvälisissä koulutusohjelmissa on muutoinkin arvioitu.

Kansainvälisten koulutusohjelmien laadunvarmistuskäytäntöjen on yleisesti nähty hyö-
dyttävän korkeakoulujen sisäistä toimintaa. Esimerkiksi noin puolet ammattikorkeakou-
luista ilmoitti laadunvarmistuksen parantavan kyseisissä ohjelmissa opiskelevien opintojen 
edistymistä, kun vuorostaan yliopistoista samaa mieltä oli noin kolmasosa vastanneista.   
Kaikkein tärkeimpänä laadunvarmistuksen osalta kaikissa korkeakouluissa nähtiin kuiten-
kin sen rooli johtamisen edellytysten parantajana. Arvioinnin keskeisin johtopäätös oli, 
että ylipäänsä kansainväliset koulutusohjelmat eivät juuri eroa rakenteeltaan, johtamisel-
taan, laadunhallinnaltaan, markkinoinniltaan tai rekrytoinniltaan ns. tavallisista koulutus-
ohjelmista.
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4 Johtopäätöksiä

Kokeilun tavoitteena on ollut selvittää, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin 
siirtymisestä on korkeakoulujen kansainvälistymiselle, suomalaisen korkeakoulutuksen 
vetovoimalle, opiskelijavirroille ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laadulle.

Kokeilu ei ole täyttänyt sille asetettuja odotuksia lukukausimaksukokeiluun osallistu-
vien korkeakoulujen ja ohjelmien vähäisyyden takia. Tämä koskee erityisesti ammattikor-
keakouluja. Korkeakoulujen osallistuminen kokeiluun oli selvästi odotettua vähäisempää.

Vähäiseen osallistumiseen oli useita syitä. Merkittävä osallistumisen este oli kokeilun 
lyhyt kesto ja määräaikaisuus. Korkeakoulut kokivat kokeilulle asetetut tavoitteet epä-
määräisiksi. Lisäksi jotkut korkeakoulut näkivät ongelmalliseksi sen, että korkeakouluissa 
saattoi olla yhtä aikaa sekä ohjelmia, joissa kerättiin maksuja että sellaisia, joissa ei kerätty. 
Ammattikorkeakoulujen kannalta kokeilun kohdistuminen toisen syklin tutkinto-ohjel-
miin teki kokeiluun osallistumisen epätarkoituksenmukaiseksi, sillä lähes kaikki ammatti-
korkeakoulujen ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat perustutkinto-ohjelmissa. Yliopistoja 
kuormitti samanaikainen yliopistouudistus. Suhtautuminen maksullisuuteen on myös 
periaatteellinen kysymys, mikä rajoitti osallistumista kokeiluun ja aiheutti kitkaa osallis-
tuvien korkeakoulujen sisällä. Maksullisuuden pelättiin myös vähentävän hakijoiden mää-
rää. Apurahajärjestelmän luominen koettiin hankalaksi ja aikaa vieväksi. Korkeakoulut 
eivät kokeneet tämän tyyppisen kokeilun soveltuvan pitkäjänteisyyttä edellyttäviin korkea-
koulusta koskeviin ratkaisuihin

Lukukausimaksukokeilussa on pohdittu ja kehitetty monia asioita, jotka ovat tärkeitä kai-
kille kansainvälisille ohjelmille. Tässä mielessä myös lukukausimaksukokeilulla on vauhdi-
tettu korkeakoulutuksen yleistä kansainvälistymistä ja sen edellyttämää kehittämistyötä.

Kokeiluun osallistuminen on ollut mukana olleille korkeakouluille oppimisprosessi. 
Osa korkeakouluista kokee kokeilun parantaneen ja täsmentäneen korkeakoulujen sisäisiä 
prosesseja, pakottaneen pohtimaan tutkinnon arvoa ja kilpailukykyä suhteessa muihin 
ohjelmiin ja lisänneen hallinnollisia valmiuksia ja tukipalveluita. Toisaalta pienestäkin 
maksavien opiskelijoiden määrästä on aiheutunut lisää hallinnollisia tehtäviä, joita ei ole 
aina koettu mielekkäiksi. Osassa korkeakouluja nähdään hakijamäärien pienentyessä kui-
tenkin ns. turhien hakemusten vähentyneen.

Kokeilulla ei ole ollut taloudellista merkitystä. Maksullisuuden piirissä oli vain vähän 
opiskelijoita ja valtaosa maksavista EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevista opiskelijoista 
on saanut apurahaa. Vaikka apurahajärjestelmien kehittäminen on korkeakouluissa vielä 
kesken, voi olettaa, että niiden merkitys päätöksessä hakeutua Suomeen opiskelemaan on 
tärkeä. 



31

Lukukausimaksut nähdään korkeakouluissa sekä uhkana että mahdollisuutena. Jos 
maksujen periminen jatkuu, uskotaan markkinointia pystyttävän kehittämään ja maksu-
jen tuovan korkeakouluihin entistä korkeatasoisempia hakijoita. Toisaalta asenteet vaihte-
levat, ja moni pelkää hakijamäärien laskevan jyrkästi. 

Maksujen vaikutuksesta opintojen etenemiseen ei pystytä tekemään yleistettäviä joh-
topäätöksiä kokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden vähäisen määrän vuoksi. Kokeiluun 
laajemmin osallistuneissa korkeakouluissa, Lappeenrannan teknillisissä yliopistossa ja 
Aalto-yliopistossa, maksavien opiskelijoiden opinnot etenivät normaalia nopeammin ja 
tutkinnot valmistuivat hyvin määräajassa. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opinnot 
etenevät yleisesti muutoinkin hyvin määräajassa.  

Kokeilun seuranta ja arviointi on ollut tärkeä osa kokeilua mahdollistaessaan vertaisop-
pimisen ja kokemusten vaihdon.

Korkeakoulujen kannalta kaikkein tärkein kysymys on päätös siitä, mitä tapahtuu 
kokeilun jälkeen: jääkö mahdollisuus lukukausimaksujen keräämiseen pelkäksi kokeiluksi 
vai muuttuuko se pysyväksi. Ratkaisu toivotaan tehtävän mahdollisimman pian, sillä kou-
lutuksen suunnittelu ja markkinointi edellyttää ainakin puolentoista vuoden valmisteluai-
kaa. 
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Liite. 

Lukukausimaksukokeilussa mukana olevat korkeakoulut  
ja koulutusohjelmat

Lukukausimaksukokeilun piiriin ilmoitetut koulutusohjelmat

Yliopistot, Asetus 1049/2012

Helsingin yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in Food of Life - The Science of Animal-Derived Foods;

2 Master’s Degree Programme in Economy, State and Society;

3 Master’s Degree Programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry;

4 Master’s Degree Programme in International Performance Research.

Itä-Suomen yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in Public Health;

2 Master’s Degree Programme (CBU) in Public Health;

3 Master’s Degree Programme  in Public Health Nutrition;

4 Master’s Degree Programme in Information Technology;

5 Master’s Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies;

6 Master’s Degree Programme in Environmental Biology and Biogeochemistry;

7 Master’s Degree Programme in Health Promotion in Nursing Science;

8 Master’s Degree Programme in Medical Physics and Engineering;

9 Master’s Degree Programme in General Toxicology and Environmental Health Risk Assessment;

10 Master’s Degree Programme in Clinical Linguistics;

11 Master’s Degree Programme in European Forestry;

12 Master’s Degree Programme in Color in Informatics and Media Technology;

13 Master’s Degree Programme in Research Chemists;

14 Master’s Degree Programme in Color Informatics and Media Technology;

15 Master’s Degree Programme in Clinical Linguistics;

16 Master’s Degree Programme in Photonics;

17 Master’s Degree Programme in Environmental Biology;

18 Master’s Degree Programme in Bio-Economy and Natural Resources Management;

19 Master’s Degree Programme in Early Language Education for Intercultural Communication;

20 Master’s Degree Programme in Educational Sciences;

21 Master’s Degree Programme in Linguistic Sciences.

Jyväskylän yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in Intercultural Communication;

2 Master’s Degree Programme in Nanoscience;

3 Master’s Degree Programme in Biology of Physical Activity;

4 Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management;
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5 Master’s Degree Programme in Development and International Cooperation;

6 Master’s Degree Programme in Sport Science and Management;

7 Master’s Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources;

8 Master’s Degree Programme in Digital Culture;

9 Master’s Degree Programme in Renewable Energy;

10 Master’s Degree Programme in Mobile Technology and Business;

11 Master’s Degree Programme in Educational Leadership;

12 Master’s Degree Programme in Entrepreneurship in Family Business;

13 Master’s Degree Programme in Music, Mind and Technology;

14 Master’s Degree Programme in Gerontology;

15 Master’s Degree Programme in Sport and Exercise Psychology.

Oulun yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Programme in International Business;

2 Master’s Programme in Financial and Management Accounting;

3 Master’s Programme in Finance and Economics;

4 Master’s Degree Programme (BCBU) in Software and System’s Development in Global Enviroment;

5 Master’s Degree Programme in Architectural Design;

6 Master’s Degree Programme in Astronomy and Space Physics;

7 Master’s Degree Programme in Barents Environmental Engineering (BCBU);

8 Master’s Degree Programme in Education and Globalisation;

9 Master’s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology;

10 Master’s Degree Programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics;

11 Master’s Degree Programme in Wireless Communications Engineering;

12 Master’s Degree Programme in Magnetic Resonance in Materials;

13 Master’s Degree Programme in Nordic Technology Enhanced Learning;

14 Master’s Degree Programme in Ecology and Population Genetics.

Tampereen yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in Health Sciences (Public Health);

2 Master’s Degree Programme in Health Sciences (International Health);

3 Master’s Degree Programme in Higher Education;

4 Master’s Degree Programme in Social Sciences;

5 Master’s Degree Programme (CBU) in International Relations;

6 Master’s Degree Programme in Software Development;

7 Master’s Degree Programme in Human Technology Interaction;

8 Master’s Degree Programme in Public Administration;

9 Master’s Degree Programme in European and Russian Politics;

10 Master’s Degree Programme in Business Competence.

Turun yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in Management of Information Technology;

2 Master’s Degree Programme in Futures Studies;

3 Master’s Degree Programme in Baltic Sea Region Studies.
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Vaasan yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in International Business;

2 Master’s Degree Programme in Finance;

3 Master’s Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration;

4 Master’s Programme in Telecommunication Engineering;

5 Master’s Programme in Industrial Management.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Degree Programme in Energy Technology;

2 Degree Programme in Electrical Engineering;

3 Degree Programme in Environmental Engineering;

4 Degree Programme in Chemical Engineering;

5 Degree Programme in Mechanical Engineering;

6 Degree Programme in Technical Physics and Mathematics;

7 Degree Programme in Information Technology;

8 Degree Programme in Industrial Management;

9 Degree Programme in Business Administration.

Aalto-yliopiston maksulliset koulutusohjelmat

1 Master’s Degree Programme in Accounting;

2 Master’s Degree Programme in Finance;

3 Master’s Degree Programme in Information and Service Management;

4 Master’s Degree Programme in International Business;

5 Master’s Degree Program in International Business Communication;

6 Master’s Degree Programme in Strategy;

7 Master of Arts Programme in Film and Television;

8 Master of Arts Programme in Design for Theatre, Film and Television;

9 Master of Arts Programme in Textile Art and Design;

10 Master of Arts Programme in Industrial and Strategic Design;

11 Master of Arts Programme in Fashion and Clothing Design;

12 Master of Arts Programme in Graphic Design;

13 Master of Arts Programme in Photography;

14 Master’s Degree Programme in New Media;

15 Master of Arts Programme in Applied Art and Design;

16 Master of Arts Programme in Spatial Design;

17 Master of Arts Programme in Furniture Design;

18 Master of Arts Programme in Visual Culture;

19 Master of Arts Programme in Fine Arts;

20 Master’s Degree Programme in Environmental Art;

21 Master’s Degree Programme in ePedagogy Design;

22 Master’s Degree Programme in Sound in New Media;

23 Master’s Programme in Communications Ecosystem;

24 Master’s Programme in Communications Engineering;

25 Master’s Programme in Electrical Engineering;

26 Master’s Programme in Environmental Technology;
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27 Master’s Programme in Forest Products Technology;

28 Master’s Programme in Foundations of Advanced Computing;

29 Master’s Programme in Geoinformatics;

30 Master’s Programme in Machine Learning and Data Mining;

31 Master’s Programme in Mechanical Engineering;

32 Master’s Programme in Micro and Nanotechnology;

33 Master’s Programme in Mobile Computing – Services and Security;

34 Master’s Programme in Process Systems Engineering;

35 Master’s Programme in Radio Science and Engineering;

36 Master’s Programme in Service Design and Engineering;

37 Master’s Programme in Service Management and Engineering;

38 Master’s Programme in Strategy;

39 Master’s Degree Programme in Space Science and Technology;

40 Master’s Degree Programme in Security and Mobile Computing;

41 Master’s Degree Programme in Minerals and Environmental Engineering;

42 Master’s Degree Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems;

43 Master’s Degree Programme in Computational and Systems Biology;

44 Master’s Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering;

45 Master’s Degree Programme in International Design Business Management;

46 Master’s Degree Programme in Creative Sustainability;

47 Master’s Degree Program in Marketing;

48 Master’s Programme in ICT Innovation;

49 Master’s Programme in Applied and Engineering Mathematics;

50 Master’s Programme in Maritime Engineering.

Ammattikorkeakoulut, Kirje OKM/16/500/2011

Arcada Nylands svenska yrkeshögskola

1 Degree Programme in Media Management

2 Degree Programme in Real Estate Management

3 Degree Programme in Health Promotion

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in International Business Management

2 Degree Programme in Sport Development and Management

3 Degree Programme in Tourism

4 Degree Programme in Communication Management

5 Degree Programme in Information Systems Management

Humanistinen ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in Sign Language Interpreting

2 Degree Programme in Youth Work and Social Equality
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in Information Technology

2 Degree Programme in International Business Management

3 Degree Programme in Paper Machine Technology

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in International Business Management

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in International Business Management

Lahden ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in Interior Design

2 Degree Programme in International Business Management

Laurea ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in Service Innovation and Design

2 Degree Programme in Helth Promotion

Savonia-ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in Industrial Management

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in International Business Management

Tampereen ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in Information Technology

Turun ammattikorkeakoulu

1 Degree Programme in International Business Management
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Julkaisut sähköisenä osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä -sarjassa vuonna 2014 ilmestyneet 

1 Suomen elokuvasäätiön tukitoiminta: 
hallintotapa, tavoitteet, tuloksellisuus

2 Hyvän virkakielen toimintaohjelma

3 Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram

4 Selvitys eduskunnan sivistysvaliokunnalle esi- ja 
perusopetuksen opetusryhmien nykytilasta

5 Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon 
ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun 
koulutuksen täydentäminen terveysalalla

6 Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi

7 Vahvemmat kannusteet koulutuksen  
ja tutkimuksen laadun vahvistamiselle.  
Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin 
tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

8 Selvitys urheilun eettisten kysymysten 
hallinnoinnista Suomessa

11 Kohti varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatusta 
koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän 
esitykset

12 Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja 
kehittämisen suuntalinjat. Tausta-aineisto 
varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä 
valmistelevan työryhmän tueksi

13 Vaikuta varhaiskasvatukseen. Lasten 
ja vanhempien kuuleminen osana 
varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia

14 Esitys uudesta liikuntalaista
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