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YHTEISTYÖSSÄ MAAILMAN PARASTA. KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN  

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMISEN LINJAUSTEN 2017–25 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

1 Yhteistyössä maailman parasta – 
yhdessä tekemällä 

Viennistä elävänä pienenä maana Suomi on riippuvainen kansainvälisyydestä sen kaikissa 
muodoissa. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vuodelle 2030 asetetun vision yksi tavoite 
on, että Suomessa on maailman osaavin työvoima kilpailuetuna ja hyvinvoinnin rakenta-
jana. Osaavalle työvoimalle oleellista on kyky toimia globaalissa maailmassa ja tämä edel-
lyttää korkeakoulutukselta ja tutkimukselta vahvaa kansainvälisyyttä. Syntyvyyden lasku, 
sen pohjalta esitetyt synkät väestöennusteet sekä osaajapula alleviivaavat tarvetta houku-
tella kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita Suomeen heidät täällä myös pitäen. Jos tässä 
onnistutaan, saavutetaan tilanne, jossa osaamis- ja tutkimusperäinen maahanmuutto 
muuntuu työperäiseksi maahanmuutoksi. Samaan aikaan Suomen tulee huolehtia kestä-
vän kehityksen tavoitteista ja globaalista vastuustaan.

Globaali kilpailu kiihtyy – muun muassa digitalisaation ja tekoälyn vauhdittamana. Tässä 
kisassa Suomella on lähtökohtaisesti hyvä asema. Olemme digitalisaatiossa yksi maailman 
edistyneimmistä maista1 ja osaaminen on vahvuutemme2. World Economic Forumin3 mu-
kaan Suomi sijoittuu valmiuksiltaan neljänteen teolliseen vallankumoukseen ja on tässä 
maailman kahdeksan johtavan maan joukossa. Neljännessä teollisessa vallankumouk sessa 
korostuu kuitenkin metropolien rooli. Tämä on Suomelle haaste, sillä ainoastaan pääkau-
punkiseutu ja muutama muu keskittymä voidaan nähdä kansainvälisesti kilpailukykyi-
sinä ja riittävän laaja-alaisina osaamiseltaan4. Innovaationäkökulmasta Suomen asema 
on hyvä ja kuulumme Euroopan innovaatiojohtajiin5. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
laatu on Suomessa hyvällä tasolla. Lisäksi World Economic Forumin globaalin kilpailukyvyn 

1 IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2017 results

2 Esim. WEF Global Competitiveness Index 2019 edition

3 WEF Global Competitiveness Report 2018

4 Esim. Innovation Scoreboard 2017, IBM Institute of Business Value 2018, A. Frick, Rodríguez‐Pose, 2018.

5 European Innovation Scoreboard 2017, 2019
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indeksissä 20196 Suomi sijoittuu kärkeen institutionaalisessa kehikossa (1.), makroekono-
misessa stabiliteetissa (1.) ja osaamisessa (2.).

Suomi on osaava maa, jossa panostukset korkeakoulutukseen ovat OECD:n keskiarvon ylä-
puolella7 ja lisäksi tutkimus- ja kehittämismenot ovat viime vuosina tasaisesti kasvaneet8. 
Kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrä on lisääntynyt pitkään ja tämän ansiosta suoma-
laisen tutkimuksen vaikuttavuus on vahvistunut9. Suomen potentiaalia globaalissa talou-
dessa voi pitää hyvänä, mutta myös parannettavaa on. Keskeinen ja vakava haaste on, 
että Suomen tuottavuuskasvu on pysähtynyt10. Kansalliset toimet on aloitettu. Tutkimus- 
ja innovaatiotoiminnan tiekartta valmistuu vuoden 2020 alussa. Sen kunnianhimoisena 
tavoitteena on saavuttaa 4 % osuus bruttokansantuotteesta T&K-toimiin vuoteen 2030 
mennessä. Toimiva jatkumo korkeakoulu-, tutkimuslaitos-, hallinto-, yritysmaailma- sekä 
kansalaisyhteiskuntayhteistyön kesken on innovaatiotoiminnan kannalta tärkeää. Tämä on 
Suomen vahvuus.

Suomi houkuttelee OECD:n keskiarvoa enemmän ulkomaisia opiskelijoita (8 %), mutta jää 
silti useita vertaismaitamme kauemmas kärjestä11. Tämänhetkinen kansainvälisten opiske-
lijoiden määrä Suomessa on noin 22 00012 ja kansainvälisten opiskelijoiden suorittamien 
tutkintojen vuosittainen määrä on noin 5 00013. Tutkijanliikkuvuudessa Suomen näky-
vyydessä ja houkuttelevuudessa on edelleen parantamisen varaa. Korkeakoulutettujen 
osuus väestöstämme on vain eurooppalaista keskitasoa14. Suomessa asuvien ulkomaisten 
tutkijoiden julkaisutoiminta on suomalaisia korkeatasoisempaa Julkaisufoorumipisteillä 
mitattuna ja heidän julkaisuistaan suurempi osuus on kansainvälisiä yhteisjulkaisuja kuin 
suomalaisilla. Siten tutkimus saa laajempaa vaikuttavuutta15.

Tarkasteltaessa Suomen vahvuuksia, haasteita ja mahdollisuuksia on selvää, että korkea-
koulu- ja tutkimusjärjestelmäämme tulee viedä edelleen kohti avoimuutta ja lisääntyvää 
kansainvälisyyttä. Lisäksi suomalaisen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja asiantuntija-
osaamisen kiinnostavuutta maamme rajojen ulkopuolella tulee lisätä.

6 WEF Global Competitiveness Index 4.0 2019 edition

7 OECD, Education at a Glance 2019

8 Tilastokeskus 24.10.2019, Tutkimus- ja kehittämismenot tasaisessa kasvussa

9 Tieteen tila 2016. Suomen Akatemia.

10 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:21; Tuottavuuden tila Suomessa

11 OECD, Education at a Glance 2019

12  Vipunen a

13  Vipunen b

14 OECD, Education at a Glance 2019

15 Lyytinen et al. 2016, ss.24–25
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OKM:n johdolla työstetyssä ”Yhteistyössä maailman parasta – Suomalaisen korkeakoulu-
tuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025” -raportissa16 
(jatkossa KV-linjaukset) on asetettu tavoitteeksi suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutki-
muksen laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttami-
nen vuoteen 2025 mennessä. Kansainvälisyyden edistämisen linjauksissa todetaan.

”Suomi on uudistaja, kokeilija sekä tutkimuksen ja osaamisen tehokas hyödyntäjä. 
 Suomeen on helppo tulla opiskelemaan ja työskentelemään. Suomessa on laadukkaat 
ja globaalisti innostavimmat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ympäristöt. Suomi 
 tarjoaa osaamiseen, tutkimukseen ja yritysyhteisyöhön perustuvia ratkaisuja yhteisiin 
visaisiin haasteisiin. Suomella on vahva ja vastuullinen asema globaaleissa tiedon
tuottamisen ja osaamisen yhteistyöverkostoissa sekä arvoketjuissa. Suomi on  
vetovoimainen investointikohde osaamisintensiiviselle toiminnalle.” 

Tavoitetaso on siis asetettu korkealle ja sen saavuttaminen edellyttää aktiivista ja rakenta-
vaa kehitysotetta paitsi korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, myös monella hallinnonra-
jat ylittävällä alueella. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumi 
(jatkossa KV-foorumi) katsoo, että Suomen tulee nähdä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
kansainvälisyys elimellisenä osana omaa tarinaansa ja että Suomen tulee olla kokoaan suu
rempi kansainvälinen toimija korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Tätä tukee myös päämi-
nisteri Marinin hallituksen ohjelma17. Lisäksi on huomioitava, että korkeakoulutus ja tutki-
mus ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke. Näin ollen kansainvälisyysajattelua, 
globaalia vastuuta ja suvaitsevaisuutta tulee edistää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Suo-
men tulee myös osaltaan edistää kaiken suuntaista liikkuvuutta.Tässä raportissa esitellään 
KV-foorumin suositukset suhteessa kansainvälisyyden edistämisen linjauksiin sekä ehdo-
tus suosituksia tukevista indikaattoreista kansainvälisyydelle. Lopuksi KV-foorumi antaa 
esityksen toiminnan jatkosta.

16 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017:11

17 Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31
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2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
kansainvälisten asioiden foorumin 
tehtävät ja toiminta 

Opetus ja kulttuuriministeriö asetti 17.1.2018 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansain-
välisten asioiden foorumin kahden vuoden määräajalle 1.1.2018–31.12.2019. 

KV-foorumille asetettiin neljä tehtävää: 

1. Seurata korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten linjaus-
ten toimeenpanoa ja toimintaympäristön muutosta huomioiden 
muut voimassaolevat, kansalliset ja kansainväliset, korkeakoulutuk-
sen ja tutkimuksen linjaukset;

2. Määritellä kansainvälistymisen tavoitetaso vuodelle 2025 ja kehittää 
seurantaan indikaattorit;

3. Muotoilla suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen viestejä 
kahdenvälisessä ja monenvälisessä kansainvälisessä toiminnassa 
sekä helpottaa tiedonkulkua korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tut-
kimusrahoittajien, ministeriöiden ja muiden toimijoiden välillä sekä

4. Toimia myös Team Finland Knowledge -verkoston laajennettuna 
 tukiryhmänä taaten tiedon- ja viestinkulun Suomesta verkostolle  
ja toisinpäin.

KV-foorumi (liite 1) koostui erilaisista suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ver-
kostoista sekä organisaatioista, joilla ei ole ollut aikaisemmin yhteistä foorumia, jossa kes-
kustella korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisestä. Näin sitä voi-
daan kutsua ”verkostojen verkostoksi”. Verkostoja on runsaasti sekä korkeakouluissa, tut-
kimuslaitoksissa että muiden toimijoiden välillä. KV-foorumin tavoitteena on ollut tuoda 
yhteen verkostot ja organisaatiot siten, että erilaisista näkökulmista syntyy KV-linjauksia 
tukevia toimintoja. Lisäksi näin turvataan linjausten toimeenpanon eteneminen kaikilla 
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tasoilla. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistäminen ja lisääminen 
ovat mahdollisia vain hallinnonalat ylittävän saumattoman yhteistyön kautta.

Foorumin puheenjohtajana on toiminut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori Teemu 
Kokko. Varapuheenjohtajana toimi vuoden 2018 loppuun saakka Tampereen yliopiston 
rehtori Liisa Laakso ja vuoden 2019 alusta Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori 
 Karen Spens. Puheenjohtajien tukena on toiminut työvaliokunta. 

Toimikautensa aikana KV-foorumi kokoontui koko laajuudessaan yhteensä 8 kertaa ja jär-
jesti loppuseminaarin 4.11.2019. Tilaisuuksissa oli pyydettyjen puheenvuorojen lisäksi työ-
pajatyöskentelyä, joissa pohdittiin keskeisimpiä kysymyksiä temaattisten alatyöryhmien ja 
työvaliokunnan valmistelun pohjalta. Työnsä aluksi KV-foorumi toteutti myös pienimuo-
toisen verkkoaivoriihen. KV-foorumi jakautui neljään alaryhmään (Suomeen tuleminen ja 
jääminen, Aidosti kansainvälinen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö – ml. kieliosaaminen, 
Globaali vastuu sekä Kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden mittarit). Alaryhmät työsti-
vät omia alueitaan aikataulujensa mukaisesti (liite 2).

Seuraava kuva esittää jäsennyksen KV-foorumin lähestymistavasta, joiden kautta KV-
linjauk sia on arvioitu.

KV-foorumin toimintaa esiteltiin korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä 
2018 ja 2019 sekä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa syksyllä 2019. 
Foorumin toimintaa on esitelty myös kansainvälisesti useille Suomessa vierailleille de-
legaatioille sekä syksyn 2018 ja 2019 European Association for International Education 
(EAIE) -konferenssien yhteydessä ja EU:n komission Policy Support Facility -instrumentin 

Kansainvälinen korkeakoulutus ja tutkimus

Lyhyt kuvaus Suomen kv-roolista ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä

Kansainvälisyysvisio

Kv osana 
korkeakoulu-

tusta ja 
tutkimusta

Suositus

Suomen erityis-
osaaminen

Suositus

Yhteiskunta ja 
globaali vastuu 

Suositus

Tuleminen 
Suositus 

Jääminen
Suositus

Integraatio
Suositus

Kieliosaaminen 
Suositus 

Tavoitetaso
 2025

Indikaattorit Suomalaiset 
viestit Kv-seuranta

TFK
-tukitoiminta

Mahd. pysyvä 
rakenne
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tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymisen edistämisstrategioita käsittele-
vässä Mutual Learning Exercise -hankkeessa kesällä 2019. Kansainvälisissä kommenteissa 
KV-foorumia on pidetty erinomaisena innovaationa. Kokousrutiinien ja alaryhmätyösken-
telyn lisäksi keskustelua on ylläpidetty mm. kansainvälisyyden edistämisen linjausten blo-
gikirjoitusten avulla OKM:n sivuilla. 

Tässä raportissa raportoidaan tehtävänannon mukaisesti kunkin KV-linjausten osa-alueen 
toimeenpanosta ja edistymisestä niiltä osin kuin kahden vuoden aikana on voitu edistystä 
todentaa. KV-foorumin toimikauden aikana on ilmestynyt useita kansainvälisyyteen ja 
kansainvälistymiseen sekä kestävään kehitykseen ja globaaliin vastuuseen liittyviä raport-
teja ja toimenpidesuosituksia (liite 4). Näitä raportteja ja niiden suosituksia on hyödyn-
netty foorumin työssä. 
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3 Kansainvälisyyden edistämislinjaukset 
ja KV-foorumin suositukset

Kansainvälisyyden edistämislinjauksissa esitetään seitsemän toimenpidekokonaisuutta. 
Tässä raportissa esitetään KV-foorumin näkemys linjausten edistymisestä. KV-linjausten 
toimenpidekokonaisuudet ovat:

1. Kansainvälistä vetovoimaa tieteen uusiutumisella ja  
huippututkimuksella

2. Suomi, korkealaatuisen koulutuksen kotimaa
3. Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille
4. Opiskeluun ja työntekoon liittyvien prosessien yksinkertaistaminen 

Suomeen saapumista helpottamaan 
5. Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä keskustelussa
6. Team Finland Knowledge -verkoston perustaminen edustamaan 

suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta valituissa kohdemaissa 
7. Ulkosuomalaiset korkeakoulutetut ja Suomessa koulutetut alumnit 

suomalaisiin verkostoihin

Lisäksi tässä raportissa on kansainvälisyyden edistämislinjausten toimenpideohjelman 
mukaisesti omat alalukunsa teemoista aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö ja  globaali 
vastuu. KV-foorumi seurasi edistymistä myös näiden teemojen osalta ja ne olivat keskeinen 
osa KV-foorumin työskentelyä.

Linjauksissa esitettiin myös, että vuoteen 2020 mennessä kukin korkeakoulu laatii selkeät 
kansainvälisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitetta tukevat toimenpiteet. Edellä mainittu-
jen tavoitteiden toteutumista tukevat myös Tutkimus- ja innovaationeuvoston Visio 2030, 
Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visio, jatkuva korkeakoulujen ja tiedelaitosten laadun ja 
tuloksellisuuden kehittäminen osana valtion rahoitus- ja ohjausjärjestelmää, korkeakoulu-
jen ja tutkimuslaitosten omat strategiset valinnat ja profilointiprosessit sekä muut käyn-
nissä olevat kansalliset kehittämispolitiikat. 
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KV-foorumi esittää seuraavassa suosituksensa kansainvälisyyden edistämislinjausten to-
teuttamisen turvaamiseksi. Seuraavassa esitetään kootusti kaikki suositukset, jotka lisäksi 
esitellään ko. asiakohdassa:

Suositus 1: Liitetään korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta 
Suomen tarinan kärjeksi maakuvaviestinnässä Suomen mainetekijänä.

Suositus 2: Poikkihallinnollinen yhteistyö osaamisen viennin joustavoit-
tamiseksi sekä määrän ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi organisoidaan 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja siten, että korkeakoulujen, tutkimus-
laitosten ja muiden toimijoiden palaute ja kokemukset tulevat kuulluiksi 
ja huomioiduiksi.

Suositus 3: Koulutus- ja tutkimustoimialan kansainvälistyminen on näh-
tävä yhtenä keskeisimmistä keinoista työ- ja osaamisperäisen maahan-
muuton edistämisessä.

Suositus 4: Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen ja poikkihallinnolli-
nen yhteisöllisyyttä tukeva tervetulopaketti Suomeen tuleville opiskeli-
joille sekä opetus- ja tutkimushenkilöstölle. 

Suositus 5: Myönnetään pysyvä oleskelulupa Suomessa tutkinnon suo-
rittaneelle opiskelijalle joko suoraan tai kevennetyn menettelyn kautta. 

Suositus 6: Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvässä kansain-
välisessä maakuvaviestinnässä käytetään kaikki hallinnonalat ylittävää 
 hashtagia: #finlandworks ja vahvistetaan korkeakoulutuksen ja tutki-
muksen viestejä Finland Toolbox -materiaalipankissa.

Suositus 7: Vahvistetaan suomalaistoimijoiden yhteyksiä Team Finland 
Knowledge -verkoston erityisasiantuntijoihin. 

Suositus 8: Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset rakentavat vastavuoroista 
alumnisuhdetta kansainvälisiin tutkijoihin/henkilökuntaan sekä opiskeli-
joihin opintojen alusta lähtien ja suhdetta pidetään yllä myös opintojen 
tai työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Suositus 9: Suomi hyödyntää koulutus- ja tiedediplomatiaa pyrkiessään 
kokoaan suuremmaksi toimijaksi kansainvälisessä yhteisössä.
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Suositus 10: Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset vahvistavat YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteita edistävää opetusta, tutkimusta ja aktiivista 
yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 

Suositus 11: Nykyistä suurempi osa suomalaisesta kehitysyhteistyö-
rahoituksesta suunnataan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan 
sekä kapasiteetin vahvistamiseen kehittyvissä maissa.  

Suositus 12: Luodaan pysyvä kansallinen globaalivastuulliseen toimin-
taan keskittyvä rahoitusohjelma, johon sisällytetään korkeakoulujen 
omia apurahajärjestelmiä täydentävä apurahaohjelma. 

Suositus 13: Kansainvälisyys ja sen kehittäminen on jatkossakin mukana 
OKM:n ja korkeakoulujen sekä muiden OKM:n hallinnonalan toimijoiden 
välisessä ohjauksessa sekä muiden ministeriöiden tutkimuslaitosten oh-
jauksessa.  

Suositus 14: Jokaisella korkeakouluopiskelijalla on opinnoissaan osioita, 
jotka luovat kansainvälisyysosaamista. 

Suositus 15: Sisällytetään kotimaisten kielten tarvelähtöistä opetusta 
kansainvälisiin koulutusohjelmiin ja luodaan kansainväliselle henkilös-
tölle ja tutkijoille mahdollisuudet kotimaisten kielten opiskeluun. 

Suositus 16: Kansainväliset tutkinto-opiskelijat suorittavat opintoihinsa 
kuuluvan harjoittelun pääsääntöisesti Suomessa ja kaikkien kansainvälis-
ten opiskelijoiden työelämäyhteyksiä Suomessa edistetään. 

Suositus 17: KV-foorumin työ kansainvälisyyden linjausten seurannan ja 
kehittämisen varmistamiseksi jatkuu kansainvälisyyden edistämistä lin-
jaavien kansallisten ja kansainvälisten asiakirjojen, raporttien ja suositus-
ten toteutumisen seurantana ja toimintatapojen kehittämisenä digitaali-
sen alustan ja tilaisuuksien kokonaisuutena.

3.1  Kansainvälistä vetovoimaa tieteen uusiutumisella  
ja huippututkimuksella 

Suomen vahvuus on tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän yhteistyörakenteissa. Kan-
sainvälisyyden merkitys vahvistuu tässä jatkumossa. Maailmanluokan tutkimus- ja 
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innovaatiokeskittymät sekä tutkimusinfrastruktuurit julkisten ja yksityisen toimijoiden 
yhteistyöllä ovat keskeinen keino houkutella eturivin tutkijoita, edelläkävijäyrityksiä sekä 
investointeja Suomeen.

Kansallinen tutkimusrahoitus tukee kansainvälisen rahoituksen saamista Suomeen. Tie-
teen uusiutuminen vaatii kansainvälisissä verkostoissa toimimista. Verkostojen merkitys 
kasvaa. On tärkeää olla mukana tutkijoiden, järjestöjen, asiantuntija- ja viranomaistoimin-
taan liittyvissä kansainvälisten järjestöjen elimissä ja instituutioiden verkostoissa. Näiden 
painoarvo kasvaa kansallisesti, Euroopassa ja globaalisti. Verkostoissa toimiminen edistää 
kansainvälistä liikkuvuutta, luo uusia verkostoja ja täten uudistaa niin tutkimusta kuin tie-
depolitiikkaa.

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan monipuolistaminen kahdenvälisen tai mo-
nenkeskeisen tutkimusrahoittajayhteistyön muodossa tukisi korkeakoulujen ja tutkimus-
laitosten uusia avauksia sekä vahvistaisi edelleen Suomessa tehtävän tutkimuksen laatua 
ja vaikuttavuutta.

Kansallisten politiikkalinjausten mukaisesti Suomen Akatemia perusti vuonna 2018 rahoi-
tusohjelman, jolla tuetaan korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa taloudellista ja 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivaohjelma on jo nyt suomalaisen tutkimuksen 
käyntikortti. Lippulaivaohjelmaan valituissa osaamiskeskittymissä tehdään paljon kansain-
välistä yhteistyötä. Niiden globaalia yhteistyötä voidaan edelleen laajentaa ja syventää 
niiden tekemän tutkimuksen kannalta tärkeiden maiden kanssa yhteistyössä säätiöiden, 
yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, myös EU-rahoitusta hyödyntäen. Jatkossa Lippu-
laivaohjelmaan tulisi yhdistää yhä vahvemmin osaajien houkuttelun ja osaajavaihdon 
näkö kulma ja näin kytkeä ohjelma tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen 
yhä tiiviimmin.

KV-foorumi pitää tärkeänä, että KV-osaajia houkuttelevia maailmanluokan innovaatiokes-
kittymiä ja TKI-infrastruktuuria kehitetään edelleen julkisten ja yksityisten toimijoiden yh-
teistyöllä. 

3.2  Suomi – korkealaatuisen koulutuksen kotimaa 

KV-linjausten tavoitteena on korkeakoulutuksen laadun ja edelläkävijyyden sekä kan-
sainvälisesti vetovoimaisten osaamiskeskittymien vahvistaminen. Vain laadulla voi kes-
tävästi kilpailla ja luoda vetovoimaisia oppimisympäristöjä. Tämä tarkoittaa kokonaisval-
taista laadukkuutta opetuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. KV-linjausten 
mukaisesti suomalaistoimijoiden tulee korostaa Suomen korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
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innovaatiotoiminnan jo tällä hetkellä kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeaa tasoa yh-
dessä K12 -koulutusosaamisen kanssa. Korkeakoulutuksen laadun tulee näkyä Suomen 
rajojen ulkopuolelle luoden vetovoimaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja ammatil-
lisen koulutuksen ohella. KV-foorumi näkee, että osaamisperäisen maahanmuuton hyvä 
kehä syntyy laadukkaasta korkeakoulutuksesta, tutkimuksesta sekä innovaatiotoimin-
nasta.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 203018 valmisteltiin KV-linjausten toimeenpanon 
kanssa samanaikaisesti. Vision tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lisätä jatkuvan oppi-
misen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämisinten-
siivisyyttä.

Suositus 1: Liitetään korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta 
Suomen tarinan kärjeksi maakuvaviestinnässä Suomen mainetekijänä.

3.3  Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille

Osaamisen vienti on osa Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten laaja-alaista kan-
sainvälistä toimintaa. Osaamisen vienti voi edistää myös muita kansainvälisyyden osa-
alueita kuten Suomen roolia kestävän kehityksen ja globaalin oppimiskriisin ratkaisijana 
sekä erityisosaamistamme opetuksen sekä tutkimuksen ja asiantuntijaosaamisen yhdis-
tämiseen. Suomen huolestuttavan väestökehityksen näkökulmasta osaamisen vienti voi 
myös toimia eräänlaisena Suomi-markkinointina.

Osaamisen viennin tilannetta voi hyvin kuvata vielä varsin fragmentoituneeksi. Kaivataan 
vahvempaa holistista otetta, joka kuitenkin mahdollistaa korkeakoulujen, tutkimuslaitos-
ten ja muiden toimijoiden omat toimet. Pienenä maana Suomella on vahva intressi järke-
vään yhdessä tekemiseen sekä tehtävien jakamiseen eri tahojen kesken.

Vuonna 2017 käyttöönotettujen EU/ETA‐alueen ulkopuolelta tulevien tutkinto‐opiskeli-
joiden lukuvuosimaksujen pelättiin heikentävän Suomen mahdollisuuksia kilpailla kan-
sainvälisistä osaajista. Seurantatiedot19 lukuvuoden 2017–2018 tilanteesta osoittivat, 
että pudotus aloittajamäärässä ei ollut niin suuri kuin etukäteen oletettiin. Syksyn 2018 
ja 2019 hakijamäärät ovet paikoin nousseet jo lukuvuosimaksujen käyttöönottoa edel-
tävälle tasolle ja hieman sen ylikin. Ensimmäisen lukuvuoden tulokset osoittavat, että 

18 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019. Korkeakouluvision tiekartta ja kehittämisohjelmat.

19 Vipunen c



20

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:14

korkeakoulujen nykyisiä apurahajärjestelmiä tulee uudistaa, jotta lukuvuosimaksut vastai-
sivat käyttöönoton tarkoitusta ja toisivat voimavaroja koulutuksen kehittämiseen. Korkea-
koulujen antamien tietojen mukaan korkeakouluille kertyi lukuvuosimaksuista apurahoi-
hin käytetyn osuuden jälkeen yhteensä noin 2,7 M€ ensimmäisenä lukuvuonna. 

Vuonna 2017 toteutetun International Student Barometer ‐selvityksen20 mukaan 78 % 
kyselyyn vastanneista opiskelijoista piti työllistymismahdollisuuksia Suomeen yhtenä 
tärkeänä tekijänä opiskelumaan valinnassa ja noin puolet vastaajista suunnitteli jäävänsä 
Suomeen tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Korkeakouluilla on ollut vuodesta 2008 lähtien lakisääteinen21 mahdollisuus järjestää eril-
lisille opiskelijaryhmille tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta. Tilauskoulutus on korkea-
koulujen liiketoimintaa ja korkeakoulut perivät koulutuksen tilaajalta vähintään koulutuk-
sesta aiheutuvat kustannukset kattavan maksun yksittäisiltä opiskelijoilta perittävien luku-
vuosimaksujen sijaan. Tilauskoulutusopiskelijaryhmän valitsee koulutuksen tilaaja, mutta 
opiskelijoiden on täytettävä samat kelpoisuusvaatimukset kuin muiden tutkinto-opiskeli-
joiden. Tilaaja ei kuitenkaan voi periä koulutuksen kustannuksia opiskelijalta, joka on EU/
ETA-valtion kansalainen22. 

Tilauskoulutusopiskelijoita on korkeakouluissa ollut verrattain vähän. Vuosina 2016–2018 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa aloitti yhteensä runsaat parisataa tilauskoulutus-
opiskelijaa ja tilauskoulutuksena suoritettiin yhteensä noin 130 korkeakoulututkintoa23. 
 Aiempina vuosina tilauskoulutusopiskelijoiden määrä on ollut huomattavasti vähäisempää.

Osaamisen viennin joustavoittamiseksi sekä volyymin ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi 
on aktiivisesti jatkettava poikkihallinnollisen yhteistyön rakentamista huomioiden elinkei-
notoiminta, kehitysyhteistyön tavoitteet sekä Euroopan ja sen ulkopuolisen alueen hanke-
rahoitusmahdollisuudet.  

Keväästä 2017 alkaen koulutusvientiä on vauhditettu Opetushallituksen yhteydessä toi-
mivalla Education Finland -ohjelmalla. Vuoden 2019 lopussa Education Finland -ohjel-
massa on 126 yritys- ja organisaatiojäsentä. Lisäksi siihen kuuluu 76 ns. starttivaiheen 
yritystä, joilla vienti on vasta alkamassa. Korkeakoulut ovat jäseninä Education Fin-
land ohjelmassa lähinnä yritystensä kautta. Ohjelman palveluita ovat mm. koulutukset, 

20 Faktaa Express 6a, OPH, 2018

21 Laki yliopistolain muuttamisesta 1504/2007; HE 97/2007 (8 a § Tilauskoulutus)

22  Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 1368/2018 (13§ Tilauskoulutus), Laki yliopistolain muuttamisesta 
1367/2018 (9§ Tilauskoulutus)

23 2016:33, 2017:39 ja 2018:66
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informaatiopalvelut, ajankohtaisen markkinatiedon ja ’market opportunities’ liidien kokoa-
minen ja välittäminen, sekä yhteistyö Team Finland ja Business Finland verkostojen kanssa. 

Education Finland -ohjelman arvioiden mukaan koulutusvientiyritysten liikevaihto kasvoi 
100 milj. € edellisen hallituskauden aikana, noin 350 milj. euroon. 

Suositus 2: Poikkihallinnollinen yhteistyö osaamisen viennin joustavoit-
tamiseksi sekä määrän ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi organisoidaan 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja siten, että korkeakoulujen, tutkimus-
laitosten ja muiden toimijoiden palaute ja kokemukset tulevat kuulluiksi 
ja huomioiduiksi.

Suositus 3: Koulutus- ja tutkimustoimialan kansainvälistyminen on näh-
tävä yhtenä keskeisimmistä keinoista työ- ja osaamisperäisen maahan-
muuton edistämisessä.

3.4  Opiskeluun ja työntekoon liittyvien prosessien 
yksinkertaistaminen Suomeen saapumista helpottamaan 

KV-linjauksissa esitetään, että opiskeluun ja työntekoon liittyvien prosessien helpottami-
seksi tiivistetään eri toimijoiden yhteistyötä alueilla ja kansallisesti niin, että Suomeen saa-
puminen on helppoa ja houkuttelevaa ja että Suomeen opiskelemaan tulevat nuoret ja eri 
alojen asiantuntijat tuntevat itsensä tervetulleiksi. Tavoitetilaksi vuodelle 2025 Suomeen 
tulemisen ja jäämisen osalta linjauksissa esitetään muun muassa, että Suomeen on helppo 
tulla opiskelemaan ja työskentelemään.

KV-foorumi yhtyy kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroi-
tumista käsittelevän raportin24 suosituksiin maahantulon ja integroitumisen tukemisen 
osalta ja esittää, että niiden toteuttamista konkreettisella tasolla tulisi ryhtyä suunnitte-
lemaan ja toimeenpanemaan viipymättä. KV-foorumi näkee poikkihallinnollisen Talent 
Boost -ohjelman ensisijaisen tärkeänä työkaluna tavoitteiden saavuttamisessa laajassa 
yhteistyössä alueellisesti sekä kansallisesti että Suomen rajojen ulkopuolella. KV-foorumi 
tukee kaikkia toimia opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupaprosessien nopeuttamiseksi 
ja sujuvoittamiseksi, sillä maahantuloon liittyvät prosessit ovat Suomen kansainvälistymi-
sen keskiössä.

24  Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019:31
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Suositus 4: Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen ja poikkihallinnolli-
nen yhteisöllisyyttä tukeva tervetulopaketti Suomeen tuleville opiskeli-
joille sekä opetus- ja tutkimushenkilöstölle. 

Suositus 5: Myönnetään pysyvä oleskelulupa Suomessa tutkinnon suo-
rittaneelle opiskelijalle joko suoraan tai kevennetyn menettelyn kautta. 

3.5  Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä 
keskustelussa

KV-foorumi katsoo, että suomalaiseen osaamiseen liittyvien viestien tulee perusopetuk-
sen lisäksi kattaa jatkumo korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta asiantuntijaosaamisen 
vientiin. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen markkinoinnin tulee olla yhteydessä kaikkeen 
maabränditoimintaan, sillä ne yhdessä ovat myönteisen tulevaisuuden rakentamisen tär-
keimpiä raaka-aineita. Kääntäen voidaan myös todeta, että kansainvälisyys on koulutuk-
semme ja tutkimuksemme laadun perusta verkostoituvassa ja globaalissa maailmassa. 
Suomalaistoimijoiden aktiivinen rooli opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden, järjestöjen, 
asiantuntija- ja viranomaistoimintaan liittyvissä kansainvälisten järjestöjen elimissä ja insti-
tuutioiden verkostoissa lisää suomalaisnäkyvyyttä ja viestien kuuluvuutta. Suomen rooli 
osaamis- ja tiedediplomatian edistäjänä vahvistaa suomalaisviestejä edelleen.

KV-foorumi katsoo, että ainakin seuraavat viestinnälliset elementit ovat korkeakoulutuk-
sen ja tutkimuksen näkökulmasta keskeisiä ja niitä tulee eri yhteyksissä nostaa aktiivisesti 
keskusteluun:

1. Viestit Suomesta ulospäin:
 − Suomi on aidosti kansainvälisesti suuntautunut turvallinen  

yhteiskunta.
 − Suomi haluaa aina ja kaikissa tilanteissa olla tasavertainen ja  

vastuullinen kansainvälinen kumppani.
 − Suomessa vallitsee akateeminen ja innovaatiotoiminnan vapaus.
 − Suomi tarjoaa maailmanluokan osaamis-, innovaatio- ja tutkimus-

ympäristöt.
 − Suomi on matalan hierarkian maa, jossa opiskelijat, opetus- ja  

tutkimushenkilökunta, yritykset, päättäjät ja kansalaiset toimivat  
yhdessä ja tasavertaisina vaikuttajina.

 − Opiskelijat ja tutkijat voivat luottaa yhteiskunnan toimivuuteen.
 − Suomessa osaamisella on keskeinen rooli ja se on viety ekosysteemi-

tasolle.
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2. Suomen sisäiset viestit:
 − Suomen myönteinen tulevaisuuden tarina on pitkälti  

riippuvainen kansainvälisyyden asteesta.
 − Korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on keskeinen rooli  

suomalaisen asenneilmaston muokkaamisessa.
 − Kansainvälisyyden tulee kattaa kaikki hallinnonalat.
 − Viranomaisyhteistyön merkitys kasvaa edelleen.
 − Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen tulee yhteiskunnassamme 

panostaa pitkäjänteisesti, sillä korkea laatu on suomalaisen korkea-
koulutuksen ja tutkimuksen tärkein valttikortti kansainvälisillä mark-
kinoilla.

 − Suomi haluaa olla osaamisdiplomatian suurmaa.

Suositus 6: Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvässä kansain-
välisessä maakuvaviestinnässä käytetään kaikki hallinnonalat ylittävää 
 hashtagia: #finlandworks ja vahvistetaan korkeakoulutuksen ja tutki-
muksen viestejä Finland Toolbox -materiaalipankissa.

3.6  Team Finland Knowledge -verkoston perustaminen 
edustamaan suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta 
valituissa kohdemaissa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut, yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, Team 
Finland Knowledge -verkoston edustamaan suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta 
valituissa maissa KV-linjausten mukaisesti kahdeksassa asemapaikassa vuosina 2018–2019. 
Verkosto vahvistaa korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja osaamisen ja koulutusinno-
vaatioiden vientiä valittujen maiden ja alueiden kanssa. Se lisää Suomen houkuttelevuutta 
osaajille. Verkoston asiantuntijat sijoittuvat osaamisintensiivisyydeltään ja taloudeltaan 
erilaisiin maihin sekä alueille, mistä johtuen toiminnan painopisteet vaihtelevat sijaintipai-
kan mukaan. 

KV-linjausten mukaisesti TFK-verkoston tehtävänä on helpottaa yliopistojen, ammattikor-
keakoulujen, tutkimuslaitosten ja yksittäisten tutkijoiden sekä muiden toimijoiden pääsyä 
uuteen tietoon ja mahdollistaa kontakteja. Tämä tapahtuu vahvistamalla olemassa olevia 
verkostoja, lisäämällä koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä esim. EU:n ohjelmien 
sekä muiden toimintojen avulla Suomen ja valittujen kumppanimaiden kesken. 
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Kaikkien korkeakoulutus- ja tutkimustoimijoiden tulee huolehtia, että erityisasiantuntijat 
ovat perillä siitä, mitä Suomessa ja suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa 
tapahtuu ja millaisia strategioita niillä on. Tämä edellyttää kahdensuuntaisen viestinnän 
vahvistamista.  

KV-foorumi tukee TFK-verkoston tavoitetta kannustaa toimijoita kansalliseen yhteistyöhön 
kansainvälisessä toiminnassa. 

Suositus 7: Vahvistetaan suomalaistoimijoiden yhteyksiä Team Finland 
Knowledge -verkoston erityisasiantuntijoihin. 

3.7  Suomessa koulutetut alumnit ja ulkosuomalaiset 
korkeakoulutetut suomalaisiin verkostoihin 

Korkeakoulujen ulkomaiset alumnit ovat voimavara, joka voi edistää suomalaisen korkea-
koulutuksen ja tutkimuksen tunnettuutta ja vetovoimaa ulkomailla. Alumnit ovat tämän 
lisäksi keskeinen resurssi kansainvälistyville ja kansainvälisille suomalaisyrityksille. Ulko-
maisten opiskelijoiden/valmistuneiden alumnisuhde voidaan nähdä kaksitasoisena: heillä 
on suhde sekä Suomeen että korkeakouluun, jossa he ovat opiskelleet/työskennelleet. 
Tästä johtuen ulkomaille muuttaneiden alumnien yhteyttä Suomeen, suomalaisiin korkea-
kouluihin ja suomalaisiin yrityksiin on tarkoituksenmukaista pitää yllä järjestämällä tapaa-
misia yhteistyössä Team Finland Knowledge -verkoston, Suomen ulkomaan edustustojen, 
suomalaisyritysten ja korkeakoulujen kanssa. Suomi-alumnit ja -expatit voivat toimia tie-
donjakajina ja yhteistyön kehittäjinä.

Kansainvälistymisen edistämisen linjausten mukaan Suomessa koulutettujen osaajien ja 
korkeakoulutettujen ulkosuomalaisten verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää. Linjauk-
sissa esitettiin ulkosuomalaisten ja Suomessa koulutettujen alumnien osallistumista yhtei-
seen verkostoon. 

KV-foorumi toteaa, että alumnitoiminta ei ole erillistä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten 
toimintaa, vaan alumnitoiminta koskee kaikkia. Suomeen tulijalla tulee olla hyvä kokemus 
ensimmäisestä kontaktista alkaen ja yhteistyöllä on onnistumisen kannalta merkittävä 
vaikutus. Eri toimijoiden yhteistyö (esim. Fulbright, ISEP) ja verkostojen liittäminen yhteen 
on tärkeää. Team Finland Knowledge -erityisasiantuntijat voivat asemamaissaan/-alueil-
laan koota Suomi-alumneja ja ulkosuomalaisia yhteisiin toimiin tarjoten Suomi-tietoa ja 
 yhteistyömahdollisuuksia. 
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Suositus 8: Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset rakentavat vastavuoroista 
alumnisuhdetta kansainvälisiin tutkijoihin/henkilökuntaan sekä opiskeli-
joihin opintojen alusta lähtien ja suhdetta pidetään yllä myös opintojen 
tai työsuhteen päättymisen jälkeen. 

3.8  Maailman parhaaksi: globaali vastuu ja kestävä kehitys   

Globaali yhteistyö vaatii aktiivista ja vastuullista toimintaa pitkäjänteisesti, jotta Suomi olisi 
kokoaan suurempi kansainvälisesti vaikuttava toimija korkeakoulutuksessa ja tutkimuk-
sessa. Koulutus- ja tiedepolitiikan lisäksi on huomioitava myös muita lähtökohtia. Kyse voi 
olla esimerkiksi Suomen arktisen strategian tavoitteita tukevasta yhteistyöstä, kehitysyh-
teistyön tavoitteiden saavuttamisesta tai globaalin etelän tai pohjoisen kanssa tehtävän 
muun yhteistyön kehittämisestä ja vahvistamisesta. Geopolitiikka muuttaa toimintaympä-
ristöämme jatkuvasti. On syytä aina arvioida toimintojen hyödyt kaikille osapuolille sekä 
mahdolliset vaikutukset myös turvallisuuteen, yhteiskunnalliseen vakauteen, eettisyyteen 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin25. Suunnittelussa ja toteutuksessa auttaa yhteis-
työssä kansallisesti laadittava ”eettisyyden code of conduct”, esimerkiksi tasa-arvo-, saavu-
tettavuus- ja inkluusionäkökulmien huomioimiseksi korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyössä 
sekä liiketoiminnassa. Tietoisuuden kokonaisvaltainen lisääminen kumppanimaista ja glo-
baaleista haasteista on oleellista toimintakulttuurin kehittämisessä.

KV-foorumi esittää, että korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten globaalin vastuun ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden tulee olla nykyistä kunnianhimoisempia. Korkeakoulujen ja tutki-
muslaitosten on parannettava kykyään tuottaa ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin 
ja vastata näitä koskevaan kansainväliseen kysyntään globaalilla osaamisella, yhteistyössä 
niin kehittyvien kuin kehittyneiden maiden kanssa. 

Globaalia osaamista on vahvistettava osana Suomen maabrändiä korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen keinoin. Lisäksi kumppanuutta kehittyvien maiden, erityisesti globaalin ete-
län, kanssa tulee vahvistaa lisäämällä kehitysyhteistyörahoitusta tutkimukseen, innovaa-
tiotoimintaan, globaalin etelän tarpeista lähtevään kapasiteetinvahvistamiseen ja apura-
haohjelmiin. Yhteistyössä tuetaan matalan tulotason maiden heikon korkeakoulusektorin 
vahvistamista ja koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantamista pitkäjänteisesti. Suomi 
edistää näitä teemoja myös EU-yhteistyönä kolmansien maiden kanssa.

25  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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Globaali osaaminen tarkoittaa muun muassa nopeasti muuttuvan globaalin toimintaym-
päristön tuntemusta, erilaisten näkemysten ja maailmankatsomusten ymmärtämistä ja 
kykyä toimia yhteistyössä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Se pitää sisällään 
myös toiminnan yhteisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi. On tärkeää, 
että kaikilla korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimivilla ja korkeakouluista valmistu-
villa on globaalia osaamista ja valmiuksia toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Glo-
baalin kestävän kehityksen on oltava opetussisältöjen ja tutkimuksen läpileikkaava teema, 
mikä korostaa monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden merkitystä. Tavoitteena tulee myös 
olla, että korkeakoulut määrittelevät strategioissaan globaalin vastuun ja kestävän kehityk-
sen tavoitteet sekä esittävät korkeakoulun profiiliin sopivat toimet niiden toteuttamiseksi. 

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja hallinnonalan muut toimijat osallistuvat usein globaa-
lien verkostojen toimintaan ja kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon. Ne välittävät 
näin suomalaista vastuunkantoa käytännössä ja tiiviissä tutkimuksen ja päätöksenteon vä-
lisessä vuorovaikutuksessa. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuottama tutkimus tukee 
asiantuntijatyötä ja päätöksentekoa sekä vahvistaa kansainvälisesti tarvittavaa osaamista. 

On tärkeää, että kansainvälisen vetovoiman ja uudistumisen varmistamiseksi luodaan 
Agenda 2030 -tavoitteita tukeva ohjelma uusien korkeakoulutus- ja tutkimussuhteiden 
luomiseen sekä tutkimukseen ja muuhun yhteistyöhön perustuvan kapasiteetinvahvista-
misen toteuttamiseen. Tämä on tehtävä niiden maiden ja alueiden kanssa, jotka ovat nou-
sevia ja/tai kehittyviä, mutta jo nähtävissä olevia tulevaisuuden toimijoita. Tämä kansain-
välisen yhteistyön elementti vahvistaisi edelleen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua 
ja verkottumisen mahdollisuuksia ottaen huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja Suo-
men globaalin vastuun kokoaan suurempana toimijana. Eri maantieteellisille alueille tulisi 
olla omat, yhdessä ko. alueen kanssa räätälöidyt painotukset ja valintakriteerit. 

KV-foorumi tukee KV-linjausten toimenpide-ehdotusta apurahaohjelmasta, joka suunna-
taan kolmansista maista tuleville vähävaraisille opiskelijoille ja tutkijoille. Apurahaohjelma 
voidaan rahoittaa osana suomalaista kehitysyhteistyötä. Lisäksi tarvitaan edellä kuvattua 
rahoituskokonaisuutta institutionaaliseen tutkimus- ja korkeakouluyhteistyöhön.

Suositus 9: Suomi hyödyntää koulutus- ja tiedediplomatiaa pyrkiessään 
kokoaan suuremmaksi toimijaksi kansainvälisessä yhteisössä.

Suositus 10: Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset vahvistavat YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteita edistävää opetusta, tutkimusta ja aktiivista 
yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 
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Suositus 11: Nykyistä suurempi osa suomalaisesta kehitysyhteistyöra-
hoituksesta suunnataan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan 
sekä kapasiteetin vahvistamiseen kehittyvissä maissa.  

Suositus 12: Luodaan pysyvä kansallinen globaalivastuulliseen toimin-
taan keskittyvä rahoitusohjelma, johon sisällytetään korkeakoulujen 
omia apurahajärjestelmiä täydentävä apurahaohjelma. 

3.9  Yhteistyössä maailman parasta: Aidosti kansainvälinen 
korkeakouluyhteisö

Kansainvälisten linjausten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paitsi korkeaa laatua 
opetuksessa ja tutkimuksessa, myös aidosti kansainvälistä, työ- ja opiskelupaikkana hou-
kuttelevaa korkeakouluyhteisöä. Linjauksissa todetaan, että aidosti kansainvälinen kor-
keakouluyhteisö on osallistava, monikielinen ja -kulttuurinen opiskelu- ja työyhteisö, 
joka ottaa kansainvälisen osaamisen kehittymisen järjestelmällisesti huomioon opinto-
jen suunnittelussa kaikilla tasoilla. Kokonaisvaltainen kansainvälisyys on mahdollista vain 
hallinnon alat ylittävän yhteistyön kautta. 

KV-foorumin toimintakaudella ymmärrys ja tilannekuva niin Suomeen tulemisen ja jäämi-
sen, kotikansainvälistymisen, liikkuvuuden kuin kielten oppimisen osalta on lisääntynyt 
useiden selvitysten ansiosta. Selvityksistä ensin ilmestyneen, Monikielisyys vahvuudeksi – 
Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta26 suosituksia on korkeakoulutuksen osalta 
sisällytetty jo KV-linjausten toimeenpano-ohjelmaan. 

Korkealaatuinen monikielinen opetus sekä laadukkaat tutkimus- ja työskentelymahdol-
lisuudet ovat peruslähtökohtana kansainvälisten osaajien houkuttelussa suomalaiseen 
korkeakoulutukseen ja tutkimusympäristöön. Lisäksi integroitumista suomalaiseen yh-
teiskuntaan tulee KV-foorumin mielestä vahvistaa myös korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön 
ja työelämäyhteyksien ulkopuolella. Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrän 
kasvattamisen ohella olennaista on keskittyä siihen, miten luodaan sellaiset olosuhteet, 
että yhä useampi Suomeen tulevista ulkomaisista osaajista haluaa ja saa mahdollisuuden 
työllistyä Suomessa. Mikäli kansainvälisten osaajien integraatiosta ja pitovoimasta ei huo-
lehdita, osaajien määrän kasvattaminen ei ole tarkoituksenmukaista. KV-foorumi muis-
tuttaa, että myös Suomeen saapuvat vaihto-opiskelijat ovat valmistuttuaan potentiaalisia 

26 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017
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Suomen elinkeinoelämän yhteistyökumppaneita ja mahdollisesti tulevia maahanmuutta-
jia ja osaajia työmarkkinoillemme.  

Kansainvälisten osaajien osallistamisen lisäksi aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö 
tukee myös opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisyysosaamista. Korkeakoulu- ja 
tutkimusyhteisön kansainvälisyysosaamista voi kartuttaa sekä kotikansainvälistymisen että 
liikkuvuuden keinoin. Liikkuvuus voi olla fyysistä tai virtuaalista ja sen kesto vaihdella. Näi-
den osalta suomalaisissa korkeakouluissa on vielä tehtävää; tuore selvitys kotikansainvälis-
tymisen tilanteesta Suomessa27 tuo esiin, että kotikansainvälistymisen tasoa tulisi merkittä-
västi vahvistaa nykyisestä. Kotikansainvälistyminen ja ulkomaisten opiskelijoiden integraa-
tio vahvistavat toinen toisiaan korkeakouluyhteisön sisällä. Lisäksi korkeakouluopiskelijoi-
den ulkomaan yli 3 kuukauden mittaisten liikkuvuusjaksojen määrä Suomesta ulkomaille 
on laskenut vuodesta 2017 lähtien28. Mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen tulee siis 
edelleen lisätä ja edellytyksiä opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen vahvistaa. 

Hyvät työelämäyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä kansainvälisille opiskelijoille Suomeen 
integroitumisen edistämiseksi. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteis-
työtä työelämän kanssa jo tutkinto-ohjelmia suunniteltaessa ja erityisesti opintojen aikana. 
Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kaupungit tulisi saada vahvemmin mukaan Talent Boost 
-ohjelman toteutukseen sekä pohtimaan yhdessä, miten luodaan myös ulkomaisia osaajia 
ja heidän perheitään palvelevien ”tieto- ja palveluekosysteemien” synnyttämistä eri alueille. 

Suositus 13: Kansainvälisyys ja sen kehittäminen on jatkossakin mukana 
OKM:n ja korkeakoulujen sekä muiden OKM:n hallinnonalan toimijoi-
den välisessä ohjauksessa sekä muiden ministeriöiden tutkimuslaitosten 
 ohjauksessa.  

Suositus 14: Jokaisella korkeakouluopiskelijalla on opinnoissaan osioita, 
jotka luovat kansainvälisyysosaamista. 

Suositus 15: Sisällytetään kotimaisten kielten tarvelähtöistä opetusta 
kansainvälisiin koulutusohjelmiin ja luodaan kansainväliselle henkilös-
tölle ja tutkijoille mahdollisuudet kotimaisten kielten opiskeluun. 

Suositus 16: Kansainväliset tutkinto-opiskelijat suorittavat opintoihinsa 
kuuluvan harjoittelun pääsääntöisesti Suomessa ja kaikkien kansainvä-
listen opiskelijoiden työelämäyhteyksiä Suomessa edistetään.

27 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019:21

28 Vipunen d
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4 Kansainvälisyyden tavoitetaso  
vuodelle 2025 ja sitä tukevat indikaattorit 

Kansainvälisyyttä on seurattu osana korkeakoulujen ohjausprosessia jo 1990-luvulta läh-
tien. Myös korkeakoulujen rahoitusmalleissa kansainvälisyyden eri muotoja on otettu 
huomioon ensin yksittäisinä mittareina ja sittemmin osana korkeakoulujen strategiarahoi-
tusta. Kansainvälisyyden näkyminen ohjausmekanismeissa on vuosien mittaan vaihdellut. 
Vuodesta 2021 alkaen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa kansainvä-
lisyys näkyy otsikkotasolla osana strategiarahoitusta.

Kansainvälisesti verrattuna Suomella on erinomainen tietopohja korkeakoulutuksen ja tut-
kimuksen kansainvälisyyden tilasta. Olemassa oleva tietopohja kattaa hyvin suomalaisten 
korkeakoulujen vieraskieliset hakukohteet, vieraskieliset hakijat, ulkomaalaiset opiskelijat, 
tutkinnon suorittaneet, vaihto-opiskelun, Suomessa tutkinnon tehneiden pääasiallisen toi-
minnan tutkinnon suorittamisen jälkeen, korkeakoulujen ulkomaalaisen henkilöstön, kan-
sainväliset tutkijavierailut sekä korkeakoulujen kansainväliset rekrytoinnit. Näiden lisäksi 
tunnistetaan julkaisujen kansainvälisyys ja kansainväliset yhteisjulkaisut sekä kansainväli-
nen tutkimusrahoitus.

On myös paljon alueita, joita nykyinen tietopohja ei kata. Näitä ovat mm. ulkomaisten kor-
keakoulutettujen maahanmuutto, kansallisten kielten opetus/integroiva opetus ulkomaa-
laisille, ulkomaalaisten osaajien taustatutkinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoi-
den Suomeen saapumisen mahdollistaneet ulkomaiset apurahat, suomalaiset ulkomailla 
opiskelevat sekä koulutuksesta saatu laadullinen palaute.

KV-foorumin tehtävänä on ollut asettaa tavoitetila suomalaisen korkeakoulutuksen kan-
sainvälisyydelle vuonna 2025. Tehtävänantoon sisältyi lisäksi määritellä indikaattorit, 
joiden avulla mitataan tavoitteen saavuttamista. KV-foorumi kiinnitti erityistä huomiota 
siihen, ettei mittaamisesta aiheutuisi lisätyötä korkeakouluille, joten indikaattoreiden tulisi 
perustua jo olemassa olevaan tiedonkeruuseen.
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Lähtökohtana indikaattoreille on korkeakoulukohtainen tavoitetason määrittely. Tämän ta-
voitetason seuranta tapahtuu OKM:n ja korkeakoulujen tulosneuvotteluissa. Kunkin korkea-
koulun ja hallinnonalan muiden toimijoiden tulisi laatia strategiansa mukaiset selkeät, laa-
dulliset ja mitattavat kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja tavoitteita tukevat toimenpi-
teet. KV-foorumi esittää, että korkeakoulujen rahoitusmallissa kansainvälisyys sisällytetään 
eksplisiittisesti osaksi strategiarahoitusta, jotta varmistetaan että kansainvälisyys saa sen 
tarvitseman painoarvon korkeakoulujen toiminnassa. Lisäksi KV-foorumi esittää, että kan-
sainvälisten, lukuvuosimaksullisten tutkinto-opiskelijoiden ja  tilauskoulutusopiskelijoiden 
(1–2 sykli) tutkintojen määrästä linjataan koulutus- ja tutkimuspoliittisessa selonteossa. 

Kv-foorumi esittää seuraavia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen 
tavoitteita, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2025 mennessä: 

Kansainväliset korkeakouluopiskelijat
 − Tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten korkeakouluopiskelijoi-

den työllisyys Suomessa vastaa suhteellisesti suomalaisten valmistu-
neiden työllisyyttä29 

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kansainvälinen henkilöstö
 − Ulkomaisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan osuus yliopistoissa 

tutkijanuravaiheissa III–IV on vähintään 15 %. 
 − Ulkomaisen TKI-henkilöstön osuus ammattikorkeakouluissa on 

 vähintään 10 %. 

Kansainvälisyysosaaminen
 − Kansainvälisyysosaaminen on sisäänrakennettu kaikkiin tutkintoi-

hin, joko ulkomaanjakson tai kotikansainvälistymisen kautta.
 − Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstön kansainvälisyys-

osaamisen ulottuvuudet on identifioitu ja niitä kehitetään syste-
maattisesti.

29 Vipunen f, vuonna 2017 ammattikorkeakouluissa kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistyneiden 
osuus 50 %, yliopistoissa vastaava luku on 42 %
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Globaali vastuu ja kestävä kehitys
 − Globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tavoitteet on määritelty 

kaikkien korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulutuk-
sen ja tutkimuksen muiden toimijoiden strategioissa. Tavoitteille 
on määritelty kunkin toimijan profiiliin sopivia toimenpiteitä ja 
 kumppanuuksia.

Tavoitetta mittaavat korkeakoulu- ja tutkimuslaitoskohtaiset indikaattorit:

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistyminen ja kansainvälinen henkilökunta
 − Korkeakoulun tavoitteen mukainen kansainvälisten tutkinto-opiske-

lijoiden työllistymisaste Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen.
 − Korkeakoulun tavoitteen mukainen määrä kansainvälistä 

 henkilökuntaa.

Kansainvälisyysosaaminen
 − Korkeakoulun opetussuunnitelmiin on kirjattu kansainvälisyyteen 

liittyvät osaamistavoitteet ja kuvattu kansainvälisyyskompetenssit.
 − Jokaiseen tutkintoon on mahdollistettu ulkomaanjakso ja/tai koti-

kansainvälistymisen tavoitteet ja toimintamuodot.
 − Henkilöstön kansainvälisyysosaaminen on sisällytetty osaksi kehitys-

keskusteluja.

Globaali vastuu ja kestävä kehitys
 − Globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tavoitteet on määritelty 

korkeakoulun/ tutkimuslaitoksen strategiassa ja tavoitteiden saavut-
tamiselle on laadittu toimenpideohjelma.

 − Yliopistot ja tutkimuslaitokset asettavat tavoitteet ODA-maiden 
kanssa tehtävien yhteisjulkaisujen määrälle ja tutkimukseen perus-
tuvan kapasiteetinvahvistamisyhteistyön laajuudelle.

 − Ammattikorkeakoulut asettavat tavoitteet ODA-maiden kanssa 
 tehtävän innovaatiotoiminnan määrälle.
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5 KV-foorumin jatko
KV-foorumi katsoo, että yhteiselle keskustelulle kansainvälisyyden edistämiseksi koulu-
tuksessa ja tutkimuksessa löytyy selkeä tilaus myös KV-foorumin ensimmäisen kaksivuo-
tisen toimintakauden päätyttyä. Seuraavassa KV-foorumin vaiheessa dialogia ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa tulee lisätä erityisesti työelämän, kaupunkien ja Suomessa toimivien 
KV-toimijoiden kanssa sekä osallistaa myös kansallisesti eri toimijoita nykyistä laajemmin 
vahvistaen yhteyksiä Talent Boost -ohjelmaan ja muihin kansallisiin linjauksiin (Visio2030, 
TKI-tiekartta). On tärkeää, että kansainvälisyyden linjausten seuranta ja kehittäminen pysy-
vät agendalla pysyväisluonteisesti. 

Suositus 17: KV-foorumin työ KV-linjausten seurannan ja kehittämisen 
varmistamiseksi jatkuu kansainvälisyyden edistämistä linjaavien kansal-
listen ja kansainvälisten asiakirjojen, raporttien ja suositusten toteutumi-
sen seurantana ja toimintatapojen kehittämisenä digitaalisen alustan ja 
tilaisuuksien kokonaisuutena.
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6 Lopuksi
KV-foorumi on ollut varsin monitahoinen kokonaisuus, jonka työskentelyä on leimannut 
kansainvälisen toiminnan ja kulttuurisen monimuotoisuuden myönteisyys ja samanmie-
lisyys. Samaan aikaan monet eri hallinnonalojen työryhmät ovat pohtineet samoja asioita 
ja toimikauden aikanakin perustettiin uusia työryhmiä osittain samoille alueille. Aikaisem-
pien työryhmien toimenpide-ehdotuksia löytyy runsaasti ja vain pieni osa niistä on toteu-
tunut. KV-foorumi pitää ensiarvoisen tärkeänä, että toteutetaan sekä nyt että aikaisemmin 
esitettyjä hyviä toimenpide-ehdotuksia.

KV-foorumi uskoo vahvasti pienten askelten strategiaan ja pitää täysin mahdollisena ja 
realistisena kansainvälisyysvisionsa mukaista tavoitetta, minkä mukaisesti Suomi olisi ko-
koaan suurempi kansainvälinen toimija. Lienee kiistatonta, että kansainvälisyys tulee vah-
vasti liittymään Suomen tulevaisuuden tarinaan ja näin ollen koulutuksen ja tutkimuksen 
tulee liikkua kansainvälisyyden etujoukoissa. Päälle liimattu kansainvälisyys ei kuitenkaan 
toimi; aina palataan kysymykseen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadusta. Riittävä 
resurssointi on kansainvälisen aseman parantamisen ensimmäinen askel. Pääministeri Ma-
rinin hallitusohjelma on tässä suhteessa positiivinen signaali.

Pohjimmiltaan kansainvälisyydessä ja kulttuurisessa monimuotoisuudessa on kysymys 
ajattelutavasta ja asenteista. Länsimaisena demokratiana Suomen tulee tehdä osaltaan 
kaikkensa, jotta kansainvälinen yhteistyö, kansainvälinen työnjako ja jaettu globaali vastuu 
ovat yhteiskunnassamme aidosti yhteisesti jaettuja arvoja. 
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Liite 1. KV-foorumin kokoonpano

Puheenjohtaja 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Teemu Kokko, Ammattikorkea-
koulujen rehtorineuvosto Arene ry

Varapuheenjohtaja 
31.12.2018 asti Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso, 5.4.2019 alkaen Hanken Svenska 
handelshögskolanin rehtori Karen Spens, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto ry

Jäsenet
Johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta, Tulanet -verkosto, varalla Pauli Forma 20.6.2019 
saakka, jonka jälkeen varalla Tuomo Alasointi ja 22.8.2019 alkaen varalla toiminnanjohtaja 
Sanna Marttinen 

Opetusneuvos Maija Airas, varalla vastaava asiantuntija Kenneth Lundin, Opetushallitus

Asiantuntija Fatim Diarra, varalla asiantuntija Niina Jurva, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL 
10.10. saakka, jonka jälkeen Fatim Diarran tilalle asiantuntija Maria Nyroos ja varajäseneksi 
hallituksen jäsen Teemu Vasama. Vasaman tilalla 15.4.2019 alkaen asiantuntija Heidi Rättyä

Yksikön päällikkö Soile Haverinen Turun yliopistosta, yliopistojen tutkimuspalvelupäälliköi-
den verkosto FinnARMA

Vanhempi tutkija David Hoffman, Jyväskylän yliopisto

Opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Hokkanen Lappeenrannan teknillisestä 
yliopistosta, varalla palveluvastaava Juhani Moisio Vaasan yliopistosta, yliopistojen kan-
sainvälisten asioiden päälliköiden Aivoriihi -verkosto 10.10.2018 saakka, jonka jälkeen 
 Juhani Moision tilalla kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 

Koulutusviennin suurlähettiläs Marianne Huusko, ulkoministeriö 1.6.2019 saakka, jonka 
 jälkeen ulkoasiainneuvos Marjaana Sall 

Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Anu Härkönen, varalla 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Sirpa Holmström, 
Ammattikorkeakoulujen kansainvälisten asioiden päälliköiden verkosto PINNET
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Tutkimuskoordinaattori Tino Johansson Helsingin yliopistosta, varalla Jyväskylän yliopis-
ton projektipäällikkö Johanna Kivimäki, Finnish University Partnership for International 
Development UniPID, 15.4.2019 alkaen professori Elina Lehtomäki ja projektipäällikkö  
Anja Onali

Henkilöstöasiantuntija Kirsi Korhonen Helsingin yliopistosta, varalla henkilöstöasiantuntija 
Tanja Malo Helsingin yliopistosta, Finnish Academic Mobility Assistance FAMO -verkosto

Päällikkö Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto, Yliopistojen opintohallintopäälliköiden 
verkosto OHA-foorumi 

Neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa Kortekallio, työ- ja elinkeinoministeriö 8.4.2019 saakka, 
jonka jälkeen johtaja Sonja Hämäläinen, johtava asiantuntija Laura Lindeman ja erityis-
asiantuntija Tiina Hanhike 

Vanhempi tutkija Maria Lima Toivanen, VTT

Ylijohtaja, tutkimus Riitta Maijala, varalla pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia

Professori emerita Anna Mauranen, varalla professori Minna Martikainen, Hanken Svenska 
handelshögskolan, Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto

Toiminnanjohtaja Terhi Mölsä, varalla vastaava ohjelmapäällikkö Karoliina Kokko,  
Fulbright Suomi -säätiö

Opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Allan Perttunen, Oulun ammattikorkeakoulu, 
varalla opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen XAMK, Ammattikorkeakoulujen 
opintohallintopäälliköiden verkosto

Vararehtori Niklas Sandler, Åbo Akademi, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto ry

Yksikön johtaja Eero Silvennoinen, varalla johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Business Finland

Koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina Sippola, varalla kansainvälisten asioiden koordi-
naattori Jenni Röynä, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK

Professori Adam Smale, Vaasan yliopisto

Kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen, Karelia, Ammattikorkeakoulujen TKI-verkosto
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Ohjelmajohtaja Lauri Tuomi 1.4.2019 saakka, varalla vastaava asiantuntija Sofia Lähdeniemi, 
Opetushallitus

Ylijohtaja Tapio Kosunen, johtaja Erja Heikkinen ja johtaja opetusneuvos Birgitta Vuorinen 
ja kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, opetus- ja kulttuuriministeriö. Kangasniemen 
tilalle 15.4.2019 alkaen suunnittelija Kati Anttalainen.

Työvaliokunta
Puheenjohtaja rehtori Teemu Kokko ja varapuheenjohtaja rehtori Liisa Laakso, vuonna 
2019 rehtori Karen Spens, sekä opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Hokkanen 
ja kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen, kansainvälisten asioiden päällikkö 
Anu Härkönen ja kansainvälisten asioiden päällikkö Sirpa Holmström, vastaava asiantun-
tija Kenneth Lundin ja vastaava asiantuntija Sofia Lähdeniemi, kansainvälisten asioiden 
päällikkö Johanna Hakala sekä opetusneuvos Reijo Aholainen ja opetusneuvos Tiina  
Vihma-Purovaara.
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Liite 2. Alaryhmien toiminta

Suomeen tuleminen ja jääminen, Kirsi Korhonen ja Maria Lima Toivanen
Alaryhmä käsitteli Suomen markkinointia opiskelu- ja työskentelymaana, maahantuloon 
liittyviä haasteita ja tämänhetkistä mediahuomiota sekä maahantuloon ja asettautumi-
seen liittyviä parhaita käytänteitä. Alaryhmä järjesti työpajan KV-foorumin tapaamisessa. 
Lisäksi alaryhmä tapasi kaksi kertaa, ja puheenjohtajat tapasivat kahdestaan useita kertoja 
kauden aikana. 

Alaryhmän toimintaa vaikeuttivat epäselvyys toiminnan ja odotettujen tulosten osalta 
sekä jäsenten epätasainen aktiivisuus. Kiinnostuksen puutteesta aihetta kohtaan tuskin on 
kyse, sillä alaryhmän käsittelemä aihepiiri on erittäin tärkeä ja koskee kaikkia KV-foorumin 
jäseniä. Alaryhmä suosittelee, että aihepiirin käsittely jatkuu myös seuraavalla KV-fooru-
min kaudella ja että KV-foorumin sekä sen alaryhmien toiminnan tarkoitusta ja odotettuja 
tuloksia täsmennetään entuudestaan.

Aidosti kansainvälinen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö, ml. Kielen ja kulttuurin 
merkitys, David Hoffman ja Anu Härkönen
Työryhmän alkuperäinen nimi oli ‘aidosti kansainvälinen korkeakoulu’. Työ jaettiin vuonna 
2019 kolmeen alatyöryhmään ’Integraatio, kieliosaaminen, kansainvälisyys osana korkea-
koulutoimintaa’. Työryhmä järjesti vuosina 2018-2019 yhden koko KV-foorumin työpajan, yh-
den alatyöryhmätapaamisen ja osallistui useaan KV-foorumin työvaliokunnan kokoukseen. 

Työryhmä näki työnsä tärkeimmäksi painopisteeksi ja kehityskohteeksi aiheet, jotka 
tällä hetkellä jäävät Suomessa usein korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvän 
päätöksenteon, hallinnon ja käytännön työn ulkopuolelle. Yksityiskohtaisemmat tiedot 
työryhmän toiminnasta, teemoista ja tuotoksista löytyvät englanninkielisestä raportista 
( Hoffman & Härkönen 2019, saatavissa tekijöiltä). 

Globaali vastuu, Maija Airas ja Irinja Paakkanen
Alaryhmä korosti aidosti globaalin lähestymistavan vahvistamista poikkileikkaavasti kan-
sainvälistymisen edistämisessä, kumppanuuksien ja yhteistyömuotojen diversiteetin 
laajentamista, globaalin kestävän kehityksen teemojen lisäämistä ja näkyväksi tekemistä 
hallinnossa, tutkimuksessa, opetuksessa ja YVV:ssa (ml. Agenda 2030) sekä Suomen roolin 
vahvistamista kansainvälisessä yhteisössä globaalien haasteiden ratkaisijana, liittyen erityi-
sesti globaaliin oppimisen kriisiin ja kumppanimaiden kapasiteetin voimistamiseen. 
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Ryhmä järjesti kevään 2019 kansallisilla kansainvälisten asioiden kevätpäivillä avoimen 
session, jossa tarkasteltiin globaalin vastuun tavoitteita sekä näiden saavuttamista kuvaa-
via mittareita ja indikaattoreita. Keskustelun pohjalta tuotettiin alatyöryhmän ehdotuk-
set koko KV-foorumin kansainvälistymisen tavoitetasoon samoin kuin teemaa koskevat 
indikaattori- ja mittariehdotukset. Tärkeänä teemana korostui rajat ylittävä koulutus- ja 
tutkimustarjonta ja siihen liittyvät eettiset näkökohdat - tarve laatia korkeakoulutoimijoille 
”eettisyyden check list/code of conduct”, esimerkiksi tasa-arvo-, saavutettavuus- ja inkluu-
sionäkökulmien varmistamiseksi korkeakoulu/tutkimusyhteistyössä ja liiketoiminnassa. 

Kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden mittarit, Liisa Timonen ja Sirpa Holmström
Ns. indikaattoriryhmä pohti muiden ryhmien tuotosten jatkumona millaisen tavoitteet ja 
mittarit yhdistävän kehikon kansainvälisen toiminnan ympärille voisi rakentaa niin, että se 
samaan aikaan tukisi ja kannustaisi kansainvälisyyteen mutta myös mahdollistaisi organi-
saatiokohtaisten vahvuuksien ja erityispiirteiden esiin tuonnin. Indikaattoriryhmään osal-
listui asiantuntijoita opetushallituksesta ja eri korkeakouluista. Ryhmä kokoontui useita 
kertoja työstämään teemaa. Ryhmä esitteli ajatuksiaan myös korkeakoulujen kevätpäivillä 
2019 ja kokosi kuulijoiden ehdotuksia indikaattorityön kehittämiseksi. 

Indikaattoriryhmässä laadittiin konkreettinen KV-foorumin loppuraportissa huomioitu eh-
dotus korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden arvioinnille ja mittaamiselle. 

Työskentelyvaiheessa mallia haettiin sekä käynnissä olevista kansallisista kehittämispro-
sesseista, että muista eurooppalaisista toimijoista. Indikaattoriehdotukset on laadittu niin, 
että muissa teemaryhmissä tuotetut ehdotukset keskeistä toiminnoista ja niille asetetuista 
tavoitteista ovat mukana, ja niin, että mitattavat asiat ovat konkreettisia ja keskeisiä toi-
menpiteitä, joita muutenkin seurataan. 
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Liite 3. Tilastoja 

Kuvio 1. Korkeakoulujen ulkomaiset tutkinto-opiskelijat 2000–2018

Kuvio 2. Ulkomaalaiset paikan vastaanottaneet 2016–2019 (I ja II sykli), ei suomalaista 
ylioppilastutkintoa
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Kuvio 3. Vieraskielisten opiskelijoiden osuus kaikista tutkintoon johtavista opiskelijoista  
2010–2018

Kuvio 4. Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuudet kansalaisuuksittain 2017
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Kuvio 5. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet (%) 2017, ulkomailla syntyneet ja ko. maassa syntyneet

Kuvio 6. Korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuusjaksot (lähtevä ja saapuva, pitkät ja lyhyet) sekä  
niiden aikana suoritetut opintopisteet (opiskelu ja harjoittelu) 2010–2018
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Kuvio 7. Tutkinnon suorittaneet, jotka ovat käyneet vaihdossa 2017

Kuvio 8. Vaihdossa olleiden osuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 2018
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Kuvio 9. Vaihdossa olleiden osuus ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 2018

Kuvio 10. Suomessa tutkintonsa suorittaneiden ulkomaalaisten tilanne vuosi ja kolme vuotta 
työllistymisen jälkeen
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Kuvio 11. Ulkomaisen tutkimusrahoituksen osuus kaikesta tutkimusrahoituksesta Suomessa ja  
eräissä vertailumaissa 2012–2017

Taulukko 1. Ulkomainen tutkimusrahoitus Suomessa: yliopistot, ammattikorkeakoulut ja  
valtion tutkimuslaitokset 2012–2017 

 Sektori  Tutkimusrahoitus  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yliopistot Tutkimusrahoitus yhteensä, 
miljoonaa euroa

1 245 1 216 1 276 1 278 1 278 1 323

Ulkomaisen tutkimus-
rahoituksen osuus, %

8 8 8 8 9 8

Ammatti-
korkeakoulut

Tutkimusrahoitus yhteensä, 
miljoonaa euroa

166 167 149 136 142 116

Ulkomaisen tutkimus-
rahoituksen osuus, %

23 22 23 14 21 35

Valtion  
tutkimus-
laitokset

Tutkimusrahoitus yhteensä, 
miljoonaa euroa

537 517 488 427 414 422

Ulkomaisen tutkimus-
rahoituksen osuus, %

13 15 15 18 20 20

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Korkeakoulutus ja t&k-toiminta, Tutkimus- ja kehittämistoiminta  
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Kuvio 12. Ulkomaiden kansalaisten osuus kaikista tohtorintutkinnon suorittaneista Suomessa ja 
eräissä vertailumaissa vuonna 2017
Lähde: OECD Education at a Glance, 2.9.2019

Taulukko 2. Yliopistojen ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuodet sekä  
osuus kaikista henkilötyövuosista yliopistoittain ja uraportaittain vuosina 2012 ja 2017

Yliopisto 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017

Tampereen teknillinen yliopisto 155 192 17 % 26 % 28 26 12 % 13 %
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 82 138 24 % 39 % 13 10 8 % 6 %
Aalto-yliopisto 465 647 27 % 46 % 89 127 12 % 19 %
Hanken Svenska handelshögskolan 13 21 25 % 31 % 8 13 13 % 20 %
Oulun yliopisto 200 338 19 % 32 % 47 52 9 % 11 %
Åbo Akademi 127 94 26 % 25 % 31 21 15 % 11 %
Vaasan yliopisto 33 48 22 % 34 % 9 8 9 % 8 %
Jyväskylän yliopisto 126 192 14 % 22 % 47 51 9 % 9 %
Helsingin yliopisto 592 719 25 % 34 % 182 220 11 % 13 %
Itä-Suomen yliopisto 156 201 20 % 27 % 30 50 5 % 7 %
Turun yliopisto 172 212 17 % 19 % 48 54 8 % 8 %
Tampereen yliopisto 73 84 14 % 16 % 28 35 6 % 7 %
Lapin yliopisto 12 19 6 % 9 % 2 5 2 % 6 %
Taideyliopisto 2 8 6 % 19 % 4 21 2 % 10 %
Kaikki yliopistot yhteensä 2 207 2 913 21 % 30 % 569 692 9 % 11 %

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Yliopistokoulutus, Henkilöstö  
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Taulukko 3. Ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisen opetus- ja tki-henkilöstön osuus 2012 ja 2017

 2012 2017

Opetushenkilöstö yhteensä, htv 5 975 4 978
    Ulkomaalaisten osuus, % 1,4 1,5
TKI-toiminnan henkilöstö yhteensä, htv 1 221 1 070
    Ulkomaalaisten osuus, % 1,8 2,3
Opetus- ja tki-henkilöstö yhteensä, htv 7 195 6 048
    Ulkomaalaisten osuus, % 1,5 1,6

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Ammattikorkeakoulutus, Henkilöstö 

Taulukko 4. Suomen ja verrokkimaiden kansainvälisten yhteisjulkaisujen ja kotimaisten julkaisujen 
osuudet vuosina 2002–2005 ja 2012–2015

 Maa

2002–2005 2012–2015

Kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen 

osuus, %

Kotimaisten  
julkaisujen 

osuus, %

Kaikki  
julkaisut  
(ositettu)

Kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen 

osuus, %

Kotimaisten  
julkaisujen 

osuus, %

Kaikki  
julkaisut 
(ositettu)

Sveitsi 33 67 46 489 43 57 76 006
Belgia 29 71 37 711 38 62 59 993
Itävalta 27 73 27 013 37 63 42 541
Ruotsi 26 74 51 236 35 65 73 337
Tanska 28 72 26 068 35 65 47 324
Norja 27 73 17 873 34 66 36 313
Alankomaat 24 76 72 290 34 66 112 151
Irlanti 25 75 12 070 33 67 24 273
Suomi 22 78 26 745 32 68 38 019
Iso-Britannia 20 80 267 606 31 69 351 223
Ranska 23 77 173 724 30 70 237 506
Saksa 22 78 245 516 28 72 346 824
Yhdysvallat 12 88 1 127 372 18 82 1 463 187
Kiina 11 89 214 447 10 90 1 167 300

Lähde: Clarivate Analyticsin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC Oy, 2018. 
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Kuvio 13. Suomen ja verrokkimaiden julkaisujen tieteellinen vaikuttavuus julkaisuyhteistyön 
mukaan vuosina 2002–2005 ja 2012–2015. Maat on järjestetty vuosien 2012–2015 kansainvälisten 
yhteisjulkaisujen top 10 -indeksin mukaan.
Lähde: Clarivate Analyticsin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC Oy, 2018.

Taulukko 5. Suomen kahdenvälisen julkaisuyhteistyön 10 yleisintä yhteistyömaata, julkaisumäärät ja tie-
teellinen vaikuttavuus vuosina 2002–2005 ja 2012–2015

2002–2005 2012–2015

Maa Maan yhteis-
julkaisut 
Suomen  
kanssa  

(ositettu)

Yhteis-
julkaisujen 

top 10  
-indeksi

Maan  
kaikki  

julkaisut  
(ositettu)

Maan  
kaikkien  

julkaisujen 
top 10  

-indeksi

Maa Maan yhteis-
julkaisut 
Suomen  
kanssa  

(ositettu)

Yhteis-
julkaisujen 
top 10 -in-

deksi

Maan  
kaikki jul-

kaisut  
(ositettu)

 Maan  
kaikkien  

julkaisujen 
top 10  

-indeksi

Yhdysvallat 925 1,59 1 127 372 1,39 Yhdysvallat 1 239 1,85 1 463 187 1,43
Ruotsi 556 1,13 51 236 1,11 Ruotsi 894 1,22 73 337 1,23
Iso-Britannia 461 1,56 267 606 1,19 Iso-Britannia 671 1,60 351 223 1,40
Saksa 388 1,31 245 516 0,97 Saksa 618 1,41 346 824 1,08
Venäjä 260 0,41 89 179 0,21 Kiina 449 1,34 1 167 300 0,90
Alankomaat 157 1,69 72 290 1,33 Venäjä 425 0,61 123 143 0,24
Kanada 140 1,42 137 161 1,15 Italia 284 1,35 228 244 0,96
Ranska 133 1,15 173 724 0,94 Espanja 272 1,29 192 086 0,96
Italia 131 1,13 137 405 0,82 Ranska 267 1,43 237 506 1,03
Japani 118 1,25 298 026 0,65 Alankomaat 263 1,91 112 151 1,43
Yhteensä 3 272 1,33 2 625 584 1,13 Yhteensä 5 384 1,45 4 295 000 1,15

Lähde: Clarivate Analyticsin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC Oy, 2018. 
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Kuvio 14. Kansainvälinen yhteisjulkaiseminen yliopistoissa 2012–2017
Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Korkeakoulutus ja t&k-toiminta, Julkaisut

Tieteelliset julkaisut: OKM:n julkaisutyyppiluokituksen luokat A, B ja C.

Kuvio 15. Kansainvälinen yhteisjulkaiseminen ammattikorkeakouluissa 2012–2017
Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Korkeakoulutus ja t&k-toiminta, Julkaisut

Tieteelliset julkaisut: OKM:n julkaisutyyppiluokituksen luokat A, B ja C. 
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e96b-9eb01fe3874d/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf
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Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta. OKM 2019:34.  
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taa-express-9a2018-tilastoja-ulkomaalaisista-tutkinto

Vipunen. Opetushallinnon tilastopalvelu. Saatavissa: https://vipunen.fi/fi-fi
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