
Opetusministeriö  

Undervisningsministeriet   

Internationaliseringsstrategi 
för högskolorna 2009–2015
 
Undervisningsministeriets publikationer 2009:22



Universiteten år 2008

STUDERANDE

Närvarande studerande
för grundexamen, totalt 126 000

Närvarande studerande 
för påbyggnadsexamina 19 000

EXAMINA

Lägre högskoleexamina 13 876

Högre högskoleexamina 21 825

Licentiatexamina 425

Doktorsexamina 1 526

PERSONAL

Undervisnings- och 
forskningspersonal* 13 317

Övrig personal* 17 548

*Undervisnings- och forskningspersonalen 
omfattar inte årsverken inom den kalkylerade 
timundervisningen. Samma gäller platserna 
inom forskarskolorna. De ingår i siffrorna 
för övrig personal. 

Åbo universitet
Åbo Akademi
Åbo handelshögskola 

Vasa universitet 

Uleåborgs 
universitet 

Lapplands 
universitet 

Kuopio universitet 

Joensuu 
universitet 

Jyväskylä universitet 

Villmanstrands 
tekniska universitet 

Helsingfors universitet 
Tekniska högskolan  
Helsingfors handelshögskola 
Svenska handeshögskolan 
Bildkonstakademin 
Sibelius-Akademin 
Teaterhögskolan 
Konstindustriella högskolan 

Tammerfors universitet 
Tammerfors tekniska universitet 

Som bäst pågår en strukturell utveckling 
av Finlands högskolesystem. I syfte att 
utveckla starkare och mera kvalitetsinriktade 
högskoleenheter intensifi eras samarbetet inom 
högskolenätverket. Flera högskolor sammanförs 
eller intensifi erar på annat sätt sitt samarbete. 
Syftet är att de nya högskolestrukturerna till 
övervägande del fungerar år 2012.
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Internationaliseringsstrategin för 
högskolorna stakar ut riktlinjerna 
för högskolornas internationalisering 
åren 2009–2015. I strategin fastställs 
fem huvudmål för internationaliseringen. 
Dessa är följande:

Ett genuint internationellt 
högskolesamfund

Den fi nländska högskoleutbildningen ska 
ge förmåga att arbeta i en internationell 
miljö. Om personalen vid högskolorna har 
internationell erfarenhet och internationella 
kontakter förbättras kvaliteten på 
forskningen och undervisningen samt 
stöds internationaliseringen bland 
studerande. Högskolorna ska erbjuda sådan 
högklassig undervisning på främmande 
språk som koncentrerar sig på respektive 
högskolas starka områden och aktivt 
utnyttja möjligheterna till internationellt 
samarbete i synnerhet i samarbetet inom 
EU och Norden. Antalet utländska lärare, 
forskare och examensstuderande ska ha 
ökat anmärkningsvärt fram till år 2015 och 
högskolorna ska vara genuint internationella 
studie- och arbetsplatser.

Ökning av högskolornas 
kvalitet och attraktionskraft

De fi nländska högskolorna ska vara 
internationellt kända och attraktiva studie-, 
forsknings- och arbetsmiljöer. Högskolor 
med internationella nätverk stödjer 
internationaliseringen, konkurrenskraften 
och välfärden i samhället. Begåvade utländska 
studerande och forskare ska välja fi nländska 
högskolor lockade av den högklassiga 
utbildningen och forskningen samt de 
möjligheter som det fi nländska arbetslivet 
erbjuder. Fungerande tjänster stödjer 
valet att komma till och stanna i Finland. 
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Främjande av 
kompetensexport

De fi nländska högskolorna ska vara 
intressanta och tillförlitliga samarbetsparter 
som bedriver högklassigt internationellt 
forsknings-, utbildnings- och kultur samarbete 
som gynnar olika parter. Högskole-
utbildningen och kompetensen ska vara 
en nationellt sett viktig exportprodukt.

Stödjande av ett 
mångkulturellt samhälle

Högskolorna ska arbeta aktivt för att stärka 
ett mångkulturellt högskolesamfund och 
medborgarsamhället. Utländska utbytes- 
och examensstuderande, lärare och 
forskare som kommer till Finland eller har 
invandrarbakgrund samt övrig utländsk 
personal vid högskolorna utgör en resurs 
som stödjer internationaliseringen på 
hemmaplan. Andelen högskolestuderande 
med invandrarbakgrund ska motsvara 
deras andel av hela befolkningen. 

Främjande av det 
globala ansvaret

De fi nländska högskolorna ska använda sin 
forskning och sakkunskap för att lösa globala 
problem och stärka utvecklingsländernas 
egen kompetens. Högskolornas verksamhet 
ska bygga på en etiskt hållbar grund och 
stödja studerandenas förmåga att verka 
i en global miljö och att förstå de globala 
följderna av det egna agerandet.

 



Högskolorna och forskningen i 
Finland har internationaliserats

 

Internationaliseringsstrategi för högskolorna 2009–2015

När det gäller kulturell mångfald 
och internationalisering har både 
synsättet och attityderna i Finland 
på ett betydande sätt vidgats 
under de senaste 10–15 åren.  

- Universitetforskare

Jag tycker att situationen är bra, men 
Finland har en stor potential som kunde 
möjliggöra ett ännu mer konkurrenskraf-
tigt system för högre utbildning.

- Universitetforskare
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Internationaliseringen har fram-
skridit bra, och högskolorna har 
utvecklat sina tjänster.

- Förvaltningen vid ett universitet



 

Jämfört med konkurrenterna hör 
vår anspråkslösa internationalisering 
fortfarande till våra svaga sidor

De fi nländska högskolornas 
substanskompetens är i genomsnitt 
bra, men vi håller ännu bara på och 
övar oss i hur vi ska agera i en 
internationell miljö.
 
- Yrkeshögskoleforskare



Varför internationalisering?

 

Internationaliseringen upplevs 
inte som tillräckligt viktig 
bland personalen.

- Ledningen för en yrkeshögskolaJag tycker att jag inte platsar 
som lärare eller professor vid 
universitetet om jag inte talar 
mycket god fi nska.

- Universitetforskare





Omvärlden förändras 
och konkurrensen hårdnar

Internationalism och kunskap om 
internationell utveckling är ett 
livsvillkor för en liten nation. 

- Universitetforskare
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Internationalism är väsentligt 
inom alla näringsgrenar, 
och också för bildningen 
och kulturen.

- Arbetsgivare /näringslivet

Forsknings- och innovationsverksamheten inter-
nationaliseras. 

Konkurrensen om förmågor ökar.

De växande ekonomierna.

Kvalitetens betydelse accentueras.

Arbetsrelaterad invandring. 

Fo
to

: R
od

eo





Studerande-, forskar- och lärarkårens struktur har 
förändrats.

Grundläggande internationaliseringskunskaper. 

Europeisk forsknings- och högskolepolitik.

Nya europeiska forsknings- och högskolestruktu-
rer.

Det nordiska samarbetet

Studeranderörlighet och utbildningsexport. Den 



Från lovsjungande och glorifi ering 
av en homogen kultur borde 
vi komma vidare till genuin 
uppskattning av internationalism, 
språkkunskaper och kulturell 
mångfald och erkännande av 
dess betydelse.

- Universitetforskare

I Finland är vi för säkra på att just 
vi fi nländare kan vår sak. I Europa 
fi nns många länder med mindre 
befolkning som i framtiden kommer 
att ha mer konkurrenskraftig 
högskoleutbildning.

- Förvaltningen vid en yrkeshögskola

Internationella rekommendationer, anvisningar och 
riktlinjer.

 

Jämförelser och rankningar.

Globalt ansvar.

De inhemska språkens ställning. 





Genom en strukturell utveckling av högskolorna 

Reformen av universitetslagen

Internationaliseringsstrategi för högskolorna 2009–2015
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 FoU-fi nansieringen till 4 procent

forskningsinfrastruk-
turer.

Forskarutbildningen och forskarkarriären utveck-
las

Att främja internationaliseringen är ett viktigt mål 
inom verksamheten hos de organisationer som 
fi nansierar forskning.

Koncentrationerna av strategisk spetskompetens 

.

Programmet för kompetenscentra 

inno-
vationspolitisk redogörelse

invandrarpolitiskt program



varumärket Finland

Linjaus 2008.
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Den fi nländska högskoleutbildningen ska ge 
förmåga att arbeta i en internationell miljö. 
Om personalen vid högskolorna har interna-
tionell erfarenhet och internationella kontakter 
förbättras kvaliteten på forskningen och un-
dervisningen samt stöds internationaliseringen 
bland studerande. Högskolorna ska erbjuda 
sådan högklassig undervisning på främmande 
språk som koncentrerar sig på respektive 
högskolas starka områden och aktivt utnyttja 
möjligheterna till internationellt samarbete i 
synnerhet i samarbetet inom EU och Norden. 
Antalet utländska lärare, forskare och examens-
studerande ska ha ökat anmärkningsvärt fram 
till år 2015 och högskolorna ska vara genuint 
internationella studie- och arbetsplatser.

Internationaliseringsstrategi för högskolorna 2009–2015
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I högskolornas läroplansarbete och de 
nationella målsättningarna för detta borde 
internationaliseringens relevans beaktas. 
Det går inte bara att säga att skicka iväg 
era studerande utomlands, vilket får 
studerandena att ängsligt fundera över 
vad de ska göra där och vad de ska ta 
sig till med de studierna.

- Förvaltningen vid ett universitet 



Ge invandrarna möjlighet att delta i 
utarbetandet av högskolans strategi och 
självutveckling. Också vi har bra idéer och 
god vilja att utveckla det egna universitetet, 
om den möjligheten ges.

- Universitetforskare

Webbundervisningen och den virtuella 
undervisningen erbjuder generösa 
möjligheter, men man får inte glömma 
att ha kontakt med och verkligen lära 
känna en annan kultur.

- Yrkeshögskolelärare

Lärarna borde uppmuntras till att 
vara mobila och skapa personliga 
kontakter med utländska kolleger. 
Utan sådana kontakter händer det 
ingenting på någotdera hållet.

- Yrkeshögskolelärare



integrering.

Internationaliseringen vid högskolorna 
borde gälla alla studerande och personal-
medlemmar. Ofta upplevs strategierna som 
ledningsnivåns och chefsnivåns angelägen-
heter som inte angår vanliga lärare.

- Förvaltningen vid en yrkeshögskola



   Mål för rörligheten 2015

Mål           2015(1             2007

Antalet utländska examensstuderande vid högskolorna(2 20 000    7 % 11 303 3,7 %

Andelen utländska studerande av studerandena vid forskarskolor 20 % 15,8 %

Rörlighet bland lärare och sakkunniga vid yrkeshögskolor(3  anländande
(lång- och kortvarig)    avresande

3 000
4 000

47 %
62 %

1 689
3 252

26,2 %
50,4 %

Rörlighet bland lärare och forskare vid universitet(4   anländande
(lång- och kortvarig)    avresande

4 000
4 000

29 %
29 %

1 733
1 223

12,7 %
9 %

Rörligheten bland studerande och praktikanter vid yrkeshögskolor(5 anländande
(lång- och kortvarig)    avresande

8 000
8 000 

8 %
8 %

4 418
7 178

3,7 %
6,1 %

Rörligheten bland studerande och praktikanter vid universitet(6 anländande
(lång- och kortvarig)    avresande

8 000
8 000

6 %
6 %

5 214
5 275

3,8 %
3,8 %



  Åtgärder

 1. Under undervisningsministeriets ledning startas ett tidsbundet rörlighetsfi nansierings-
program för åren 2010–2015. För administationen av och informationen om program-
met ansvarar CIMO. Kostnaderna för programmet uppgår till 5 miljoner euro per år, 
sammanlagt 30 miljoner euro under programtiden.

 2. I alla examina inkluderar högskolorna ett moment som stödjer internationaliseringen. 
Fullföljandet av detta överenskoms i de individuella studieplanerna. Internationalise-
ringsmomentet avläggs genom en rörlighetsperiod eller genom ett högklassigt inter-
nationellt undervisningsutbud. Högskolorna stärker vid behov samarbetet inom fack-
området eller det regionala samarbetet för att anordna undervisning på främmande 
språk. Den utbildning som leder till examen och den öppna högskoleundervisningen, 
som består av moment inom denna, utökas med ett mångsidigt internationellt studie-
utbud som utnyttjar virtuell undervisning. 

 3. Högskolorna reserverar tillräckliga resurser för studiehandledningstjänster för att 
stödja studieframgången hos utländska studerande och studerande med invandrar-
bakgrund. Högskolorna anordnar i samarbete med studentorganisationerna handled-
ning och stöd för utländska utbytes- och examensstuderande och studerande med 
invandrarbakgrund samt utbildar tutorer som stöd för studierna och fritiden.  

 4. Högskolorna förenhetligar praxisen i fråga om erkännandet av kompetens sålunda 
att de är tydliga och enhetliga för såväl inhemska som utländska studerande. 

 5. För att förbättra utbildningen och handledningen på främmande språk satsar hög-
skolorna inom fortbildningen av högskolelärarna på språk- och kulturutbildning samt 
pedagogik om undervisning på främmande språk. Högskolorna förutsätter att lärare 
som undervisar på främmande språk ska ådagalägga kunskaper i undervisningssprå-
ket genom språkexamen eller på något annat sätt som högskolan i fråga har fastställt. 





 

Internationaliseringsstrategi för högskolorna 2009–2015

De fi nländska högskolorna ska vara internationellt 
kända och attraktiva studie-, forsknings- och arbets-
miljöer. Högskolor med internationella nätverk stödjer 
internationaliseringen, konkurrenskraften och välfär-
den i samhället. Begåvade utländska studerande och 
forskare ska välja fi nländska högskolor lockade av 
den högklassiga utbildningen och forskningen samt 
de möjligheter som det fi nländska arbetslivet erbjuder. 
Fungerande tjänster stödjer valet att komma till 
och stanna i Finland. 
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Öppna era dörrar innan immigranterna 
väljer andra länder med öppna dörrar 
och bättre policyer.

- Universitetsforskare
De betydande infrastrukturerna fi nns 
utomlands – inte i Finland. Också Finland 
skulle behöva ett eget fl aggskepp, så att 
andra skulle känna oss också som ve-
tenskapsland och inte bara som 
mobiltelefonland. 

- Arbetsgivare/näringslivet

De enskilda högskolorna är ofta 
för små för betydelsefulla inter-
nationella projekt, så de måste 
samarbeta och förena sig.

- Yrkeshögskoleforskare
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Internationella meriter bör 
prioriteras vid tjänstetillsättningar.

- Forskningsorganisation



  Åtgärder

 6.  Högskolorna stärker sina egna forskningsinfrastrukturer och i samarbete även forsk-
ningsinfrastrukturerna på nationell nivå samt deltar aktivt i användningen och utveckling-
en av de internationella infrastrukturerna utifrån den nationella vägvisaren. I utvecklingen 
av forskningsinfrastrukturerna på europeisk nivå eftersträvas en ledande ställning på 
vissa områden där Finland har internationellt erkänd kompetens. Undervisningsministe-
riet och Finlands Akademi svarar för sin egen del för kostnaderna för anläggningen och 
underhållet av infrastrukturer samt för deltagande i dessa utgående från de beslut som 
fattas om vägvisaren.

 7.  Universiteten och yrkeshögskolorna ökar det ömsesidiga samarbetet inom den strate-
giskt betydande forsknings- och utvecklingsverksamheten och ser till att administrations-, 
expert- och innovationstjänsterna används ändamålsenligt och effektivt på regional och 
nationell nivå. Undervisningsministeriet samt arbets- och näringsministeriet kommer att 
starta ett riksomfattande ESF-utvecklingsprogram – Kompetensklusters tillväxt och inter-
nationalisering – där undervisningsministeriet betonar särskilt yrkeshögskolornas resur-
ser att delta i den internationella forsknings- och utvecklingsverksamheten. 

 8.  Högskolorna ser till att det fi nns tillräckligt med utländska spetsforskare på deras stra-
tegiska forsknings- och kompetensområden. Högskolorna iakttar principerna i den euro-
peiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare. Finlands Akademi 
och Tekes utvidgar FiDiPro-programmet innehålls- och fi nansieringsmässigt så att pro-
grammet på ett allt mångsidigare sätt stödjer högskolornas internationalisering. 

 9.  Högskolorna svarar tillsammans med myndigheterna och andra aktörer i sin region för att 
de till dessa anländande utlänningarna får centraliserad information om tjänster i anslut-
ning till etableringen i Finland, såsom boende, hälsovård och sysselsättningsmöjligheter. 
I informationen och styrningen beaktas de individuella behoven hos utlänningarna och 
deras familjer. Högskolorna kartlägger servicenivån i sin region och verkar i aktivt samar-
bete med myndigheterna och regionens andra aktörer för att avhjälpa brister.

 10.  Högskolorna utvecklar processerna vid antagning av studerande för att effektivisera 
rekryteringen av utländska studerande och studerande med invandrarbakgrund. Hög-
skolorna utnyttjar internationella, standardiserade prov vid antagningen av utländska 
studerande. Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen och högskolorna utvecklar 
de riksomfattande systemen och tjänsterna vid antagning av studerande som stöd för 
antagningen av utländska studerande.

 11.  Undervisningsministeriet ökar det årliga verksamhetsbidraget till Fulbright Center med 
50 procent från början av 2010. Genom mersatsningarna allokeras fi nansieringen till 
Fulbright Center i allt högre grad till stöd för begåvade unga forskare, högskolornas un-
dervisningssamarbete och inbjudning av amerikanska spetsforskare till Finland.





Brist på reklam! Finland har strålande 
utbildningsnivåer och forskare, företag 
och produkter av världsklass, men hur 
många utanför Finland känner till detta?

- Universitetsstuderande

  De fi nländska högskolorna ska vara intressanta 
  och tillförlitliga samarbetsparter som bedriver 
  högklassigt internationellt forsknings-, utbildnings-  
  och kultursamarbete som gynnar olika parter. 
  Högskoleutbildningen och kompetensen ska 
  vara en nationellt sett viktig exportprodukt.
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Marknadsföringen måste vara 
realistisk och grunda sig på de 
faktiska starka sidorna inom 
den fi nländska utbildningen.

- Icke-statlig organisation
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För utbildningsexportens del behövs 
samarbete som överskrider förvaltnings-
områdena och aktivering av de 
existerande exportfrämjarna.   

- Förvaltningen vid ett universitet



  Åtgärder

12.  För att stödja högskolornas utbildningsexport tillsätter undervisningsministeriet en tvärad-
ministrativ arbetsgrupp för att bereda ett utvecklingsprogram som stöd för högskolornas, 
exportorganisationernas och företagens nätverksbildning samt stärkandet av utbildningsex-
portens strukturer och kunskapsunderlag. 

 
13.  CIMO, Finlands Akademi och Tekes svarar för tillgången på information om högskole- och 

forskningssystemet samt studiemöjligheterna i Finland genom att utveckla sina webbtjäns-
ter med beaktande av övriga aktörers utbud. Genom webbtjänsterna stöds också utländ-
ska studerandes, forskares och annan personals etablering i landet samt fi nländarnas rör-
lighet utomlands. Informationstjänsten om forskningen och teknologin i Finland, Research.
fi , stödjer internationaliseringen genom att erbjuda uppdaterad information om forskningen, 
teknologin och innovationsverksamheten i Finland.

14.  Högskolorna, CIMO och Finlands Akademi satsar på utvecklingen av alumnverksamheten 
för studerande, lärare och forskare med utländsk bakgrund. Sakkunniga som är förtrogna 
med Finland utnyttjas i arbetet för att öka de fi nländska högskolornas synlighet. Via alumn-
verksamheten erbjuds en informations- och påverkanskanal också för fi nländska forskare 
och experter som bor utomlands.

15.  För de fi nländska aktörerna utarbetar yrkeshögskolorna och universiteten i samarbete 
med Rådet för utvärdering av högskolorna och Utbildningsstyrelsen utifrån Unescos och 
OECDs riktlinjer kvalitetsrekommendationer för den gränsöverskridande högskoleutbild-
ningen före 2010. 

16.  Undervisningsministeriet främjar bildandet av nätverk för högskolesamarbete med de väx-
ande ekonomierna och utvecklingsländerna med hjälp av samarbetsprotokoll mellan stat-
liga myndigheter och andra fl exibla arrangemang. Den fi nländska högskoleutbildningens 
och forskningens närvaro och synlighet utomlands ökas genom att man stödjer sig på den 
sakkunskap som fi nns hos de fi nländska beskickningarna utomlands, kultur- och forsk-
ningsinstituten, nätverket FinNode och andra redan på plats befi ntliga offentliga och privata 
organisationer och samarbetet mellan olika aktörer.

17.  Projektet Cross-Border University (CBU) och projektet Barents Cross Border University, 
som samarbetar med CBU, utvecklas till ett internationellt känt koncept med stor drag-
ningskraft. Östra Finlands universitet grundar en CBU-enhet före 2012. CBU utvidgar sin 
verksamhet till forskarutbildning samt forsknings- och innovationssamarbete. 

18.  Alexandersinstitutet utvecklas som nationellt institut inom Rysslandsforskning och Ryss-
landskunnande utgående från en internationell utredning som ska vara klar i oktober 2009.

19.  Undervisningsministeriet ökar fi nansieringen av programmet för studentutbyte mellan 
Finland och Ryssland (FIRST) till 500 000 euro per år.



 

Högskolorna ska arbeta aktivt för att stärka ett mång-
kulturellt högskolesamfund och medborgarsamhället. 
Utländska utbytes- och examensstuderande, lärare 
och forskare som kommer till Finland eller har in-
vandrarbakgrund samt övrig utländsk personal vid 
högskolorna utgör en resurs som stödjer interna-
tionaliseringen på hemmaplan. Andelen högskole-
studerande med invandrarbakgrund ska motsvara 
deras andel av hela befolkningen. 

44

Fo
to

: M
at

to
n

Internationaliseringsstrategi för högskolorna 2009–2015



45

I personerna med invandrarbakgrund 
förlorar vi en stor potential, såvida de 
inte utbildas för arbetsmarknaden.

- Universitetsstuderande
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Saker och ting sköts på olika sätt i 
olika kulturer. Det räcker inte med 
endast språkkunskaper utan man 
måste också förstå sig på kultur-
skillnader.

- Yrkeshögskolelärare

Det behövs uppmuntran och positiva 
modeller för att en invandrarungdom 
ska kunna välja gymnasiet och 
universitetet.

- Den offentliga förvaltningen



  Åtgärder

20.  Högskolorna ökar och riktar undervisningen i de inhemska språken och kultur så 
att den bättre motsvarar behoven hos examensstuderande, lärare och forskare av 
utländskt ursprung eller med invandrarbakgrund. Undervisningsministeriet utvidgar 
systemet med understöd i form av studiesedlar så att målgruppen omfattar även 
högskolestuderande och högskoleanställda av utländskt ursprung och med invand-
rarbakgrund. Högskolorna kan ansöka om understöd i form av studiesedlar som stöd 
för studier i de inhemska språken. De årliga anslagen till systemet med understöd för 
studiesedlar ökas med en miljon euro. Studerandena kan välja språkutbildning inte 
bara inom högskolans eget utbud utan också inom vuxenutbildningens utbud.

21.  I samarbete med arbetslivet utarbetar undervisningsministeriet och högskolorna en 
praktikmodell som stöd för integreringen på arbetsmarknaden. På så sätt främjar hög-
skolorna också möjligheterna för studerande med utländskt ursprung och invandrar-
bakgrund att etablera sig på den fi nländska arbetsmarknaden.

22.  Yrkeshögskolorna utökar den förberedande utbildningen för yrkeshögskolestudier för 
invandrare. Anordnande av utbildning inom ramen för basfi nansieringen möjliggörs när 
ändringen av yrkeshögskolelagen har trätt i kraft. Högskolorna utarbetar också inom 
den öppna högskoleundervisningen studiehelheter som sänker tröskeln för personer 
med invandrarbakgrund och personer av utländskt ursprung att söka sig till examens-
studier vid någon högskola.

23.  Högskolorna utvecklar erkännandet av kompetens som har förvärvats annanstans och 
förbättrar möjligheterna att komplettera kompetensen så att kompetensen hos perso-
ner med invandrarbakgrund svarar mot behoven på den fi nländska arbets marknaden.

24.  Högskolorna effektiviserar den information om möjligheterna till högskoleutbildning 
som riktas till grundskoleelever och studerande vid läroanstalter på det andra stadiet, 
personalen vid sådana och invandrarfamiljer.

25.  Den kulturella mångfalden och internationaliseringen utgör insatsområden i undervis-
ningsministeriets nationella ESF-utvecklingsprogram under kommande ansökningsom-
gångar. Högskolorna utnyttjar ESF-fi nansieringen fullt ut till exempel vid realiseringen 
av den nationella utbildningen i kulturell mångfald för undervisnings- och forsknings-
personal vid högskolorna. 

26.   I samarbete med andra myndigheter utreder undervisningsministeriet möjligheten att 
för utlänningar som har avlagt högskoleexamen i Finland förlänga uppehållstillståndet 
för sökande av arbete från nuvarande sex månader.





  De fi nländska högskolorna ska använda 
  sin forskning och sakkunskap för att lösa 
  globala problem och stärka utvecklingsländernas 
  egen kompetens. Högskolornas verksamhet ska 
  bygga på en etiskt hållbar grund och stödja 
  studerandenas förmåga att verka i en global 
  miljö och att förstå de globala följderna av 
  det egna agerandet. 

De fi nländska högskolorna kan inte 
utvecklas enbart genom navelskåderi; 
vi borde också begrunda verksamhetens 
effekter i andra länder.

- Yrkeshögskolestuderande
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I det internationella samarbetet är det 
inte fråga om vilken nytta det ger oss, 
utan vilken nytta det ger olika parter.

- Icke-statlig organisation



  Åtgärder

27.  Högskolorna ökar det utbildnings- och forskningssamarbete 
som grundar sig på nationell och internationell nätverksbild-
ning för att realisera de mål som anges för det av FN utlysta 
årtiondet för utbildning för hållbar utveckling 2005–2014.

28.  Programmet North-South-Souths geografi ska täckning 
utvidgas och dess fi nansieringsnivå höjs under nästa pro-
gramperiod.

29.  Utrikesministeriet och undervisningsministeriet genomför 
nödvändiga ändringar i fi nansierings- och styrinstrumenten 
så att yrkeshögskolorna och universiteten kan delta i det ut-
vecklingssamarbete som fi nansieras med offentliga medel. 
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 Åtgärder

30.  Strategimålen inkluderas i undervisningsministeriets, 
Finlands Akademis, CIMOs och högskolornas avtal 
med början från avtalsperioden 2010–2012.

31.  Rådet för utvärdering av högskolorna utvärderar högskolornas 
internationella utbildningsprogram och de tjänster som dessa 
erbjuder studerandena som en del av utvärderingen av 
reformen av examensstrukturen år 2010.

32.  Undervisningsministeriet utvärderar hur verkställandet av 
strategin har startat som en del av beredningen av program-
met för den regering som tillträder 2011. Realiseringen av 
strategimålen följs upp också med hjälp av internationell 
jämförelseanalys.

33.  Undervisningsministeriet låter utarbeta en internationell 
slutrapport om implementeringen av strategin 2016.
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Utbildningssystemet i Finland
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 3  Utbildning på mellannivå
 4  Utbildning efter mellannivå
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Turun ammattikorkeakoulu

Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Novia

Oulun seudun
ammattikorkeakoulu

Rovaniemen 
ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Saimaan
ammattikorkeakoulu

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA yrkeshögskola
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulu
Tampereen 
ammattikorkeakoulu

Satakunnan
ammattikorkeakoulu

Hämeen 
ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu

Kajaanin 
ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu

Mellersta Österbottens 
yrkeshögskola

Seinäjoen
ammattikorkeakoulu

Mikkelin
ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolor år 2008

STUDERANDE

Närvarande studerande 
för yrkeshögskoleexamina, totalt 113 390

Närvarande studerande
för högre yrkeshögskoleexamina 4 382

EXAMINA

Yrkeshögskoleexamina 21 089

Högre yrkeshögskoleexamina 681

PERSONAL

Lärare i huvudsyssla 5 900

Lärare i bisyssla 390
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