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     Korkeakoulutuksen 

kehitysyhteistyöohjelmien 

arvioinnin tuloksia

Parantamalla koulutuksen laatua 
kehitysmaissa vähennetään köyhyyt-
tä ja edistetään kestävää kehitystä. 
Korkeakoulutus on tärkeä osa toi-
mivaa koulutusjärjestelmää, sillä sen 
kautta tuetaan osaamisen rakentu-
mista yhteiskunnassa. Vahva ja 
tehokas korkeakoulujärjestelmä 
toimii koko yhteiskunnan kehityk-
sen moottorina.
     Suomen kehitysyhteistyö keskit-
tyy korkeakoulutuksen osalta kapasi-
teetinvahvistamishankkeisiin, lyhyt-
kestoiseen opiskelija- ja opettajaliik-
kuvuuteen sekä intensiivikursseihin. 
Korkeakoulutuksen kehitysyhteis-
työtä on tuettu North–South–South 
(NSS) - ja Higher Education Insti-
tutions Institutional Cooperation 

Instrument (HEI ICI) -ohjelmista. 
Ulkoasiainministeriö rahoittaa 
ohjelmat Suomen kehitysyhteistyö-
varoista. Kansainvälisen liikkuvuu-
den ja yhteistyön keskus CIMO, 
joka on opetus- ja kulttuuriminis-
teriön alainen organisaatio, vastaa 
ohjelmien toteutuksesta.

Koulutus on ihmisoikeus, 
joka vähentää köyhyyttä ja 

edistää demokratiaa ja 
kestävää kehitystä.

     Ulkoasiainministeriö teetti 
2014 molemmat ohjelmat kattavan 
arvioinnin FCG Oy:llä. Tarkoituk-
sena oli analysoida ohjelmien avun 
tuloksellisuutta erityisesti osallistu-
neiden kehitysmaiden korkeakoulu-
jen näkökulmasta ja sitä, miten se on 
täydentänyt Suomen muuta kehitys-
yhteistyötä. Lisäksi kartoitettiin 
mahdollisia synergioita ohjelmien 
välillä. Arviointi pohjautuu kirjalli-
sen aineiston lisäksi haastatteluihin 
Suomessa sekä kenttätyöhön Vietna-
missa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa.
     Tässä julkaisussa esitellään 
arvionnin keskeiset tulokset.

KORKEAKOULUTUS SUOMEN 
KEHITYSYHTEISTYÖSSÄ
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arvioinnin keskeinen tulos on, että 
North–South–South- ja HEI ICI -oh-
jelmat ovat tukeneet niin suomalaisten 
kuin kumppanikorkeakoulujen näkö-
kulmasta tarkoituksenmukaisia ja tar-
peellisia toimintoja. Ne ovat tarjonneet 
puitteet molempia osapuolia hyödyt-
tävälle yhteistyölle sekä tasavertaisille 
kumppanuuksille, niin yksilöiden kuin 
korkeakoulujen tasolla. Ohjelmien suo-
ma mahdollisuus edistää kehitysmaiden 
korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä 
nähtiin vahvuutena. Suomen tuen pieni 
määrä rajoittaa kuitenkin kokonaisvai-
kutuksia. Tuella pitäisi olla myös tiiviim-
pi yhteys erilaisiin strategioihin, ohjel-
miin ja toimenpiteisiin sekä Suomen 
muussa kehitysyhteistyössä että kehitys-
maissa ja niiden korkeakouluissa.

Tuella on edistetty 
paremman koulutuksen 

tarjoamista tuhansille korkea-
kouluopiskelijoille kehittämällä 
koulutusohjelmia, kursseja ja 

valmiuksia opettaa. 
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Kohti institutionaalisia 
ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia

Yhtenä arvioinnin tarkoituksena oli 
tarkastella, ketkä korkeakoulutuksen 
kehitysyhteistyöhankkeista ovat hyöty-
neet. 
     HEI ICI -ohjelmien hankkeet ovat 
myötävaikuttaneet hyvin kumppani-
korkeakoulujen henkilöstön kapasitee-
tin kasvattamiseen, opintosuunnitel-
mien ja pedagogisten käytäntöjen 
uudistamiseen, uusien koulutusohjel-
mien perustamiseen sekä yhteyksien 
luomiseen ympäröivän yhteiskunnan 
ja yritysten kanssa. Niissä on edistetty 
paremman koulutuksen tarjoamista 
tuhansille korkeakouluopiskelijoille, 
mm. kehittämällä kurssien sisältöjä, 
parantamalla valmiuksia opettaa ja 
luomalla yhteyksiä korkeakoulujen ja 
työnantajien välille. 
     North–South–South-hankkeiden 
hyödyt ovat näkyneet ennen kaikkea 
vaihtoihin ja intensiivikursseille osallis-
tuneiden yksilöiden kohdalla. Ne ovat 
avanneet merkittäviä mahdollisuuksia 
niin opiskelijoille kuin korkeakoulujen 
henkilökunnalle kartuttaa osaamistaan 

HEI ICI -ohjelma tukee suomalaisten 
ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä 
yhteistyöhankkeita. Ohjelman tavoit-
teena on ollut vahvistaa kehitysmaiden 
korkeakoulujen toimintamahdollisuuk-
sia tukemalla niiden hallinnollisia, opin-
toalakohtaisia, metodologisia ja peda-
gogisia valmiuksia. Vuosina 2009–2014 
ohjelmasta tuettiin 15,4 miljoonalla 
eurolla 38 hanketta, jotka ovat suun-
tautuneet pääosin Afrikkaan. Ohjel-
massa on mukana yhteensä 21 maata.
     North–South–South-ohjelma 
edistää liikkuvuutta ja verkostoitumista 
kehitysmaiden ja Suomen korkeakoulu-
jen välillä tukemalla vastavuoroista 
opettaja- ja opiskelijavaihtoa, intensiivi-
kursseja kehitysmaiden korkeakouluis-
sa, korkeakoulujen keskinäistä verkos-
toitumista sekä yhteistyön tulosten ja-
kamista. Vuosina 2004–2014 ohjelman 
kautta on tuettu yhteensä 15,8 miljoo-
nalla eurolla 248 verkostoa. Opiskelija-
vaihtoja on toteutunut kaikkiaan 1 755, 
opettajavaihtoja 1 185 ja 118 intensiivi-
kurssille on osallistunut yhteensä 2 752 
opiskelijaa ja 1 186 opettajaa. Ohjelmas-
sa on mukana yhteensä 33 maata.

     Haetun tuen määrä 
on ollut moninkertainen 

jaettavissa olevaan rahoituk-
seen verrattuna. Tukea on 
pystytty myöntämään vain 

40 %:lle hakemuksista.
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ja valmiuksia kohdata globaalin maail-
man haasteita.
     Arvioinnin mukaan North–South–
South-ohjelma on toiminut parhaiten 
pienissä ja nuorissa yliopistoissa. Suo-
men tuki voisi olla tehokkaampaa ja 
vaikuttavampaa, jos tukea kohdistet-
taisiin pienempiin ja vähemmän kehit-
tyneisiin korkeakouluihin, joilla olisi 
kuitenkin kehityspotentiaalia sellaisilla 
aloilla, joilla myös suomalaisilla korkea-
kouluilla on osaamista.

Yhteistyössä on saatu 
Suomeen osaamista 

kehitysmaista ja valmiuksia 
kohdata globaalin maailman 

haasteita.

Itä-Afrikan matematiikan opetusta 
kehittämässä 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) kehittää itä-

afrikkalaista matematiikan opetusta uudenaikaisem-

maksi ja käytännönläheisemmäksi HEI ICI -rahoituk-

sella. Hankkeessa kehitetään erityisesti afrikkalaisten 

yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatti- ja maisteri-

tason soveltavan matematiikan opinto-ohjelmia. Lisäk-

si uudistetaan oppiaineen opetusmenetelmiä ja toimin-

tatapoja. Kehitystyötä tehdään Tansaniassa, Keniassa, 

Ruandassa, Ugandassa ja Etiopiassa.  

Hanke on jatkoa jo noin kymmenen vuotta kestäneel-

le NSS-hankkeelle, jossa on koulutettu matematiikan 

osaajia Itä-Afrikkaan.

”Afrikka on täynnä teknis-taloudellisia ongelmia, joita 

voitaisiin ratkoa soveltavan matematiikan avulla. Esi-

merkkinä liikennejärjestelmät, maatalous, vakuutusala 

tai energiaverkko ja sen pullonkaulat. Yksi aihealue on 

lääketiede ja matemaattinen epidemologia eli sairauk-

sien tutkimus väestötasolla”, hanketta luotsaava LUT:n 

professori Matti Heiliö kertoo.

Korkeakoulutuksen liikkuvuus on Eurooppa-keskeistä, 
esimerkiksi Afrikan osuus opiskelijavaihdoista oli 2013 

Suomesta vaihtoon lähtevien osalta vain 3,6 % ja 
Suomeen saapuvien osalta 1,4 %. 
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Riittävä rahoitus 
luo pohjaa 
kestäville tuloksille

ohjelmien vaikuttavuutta on heiken-
tänyt vähäinen yhteistyö muiden Suo-
men tukemien kehitysyhteistyöhank-
keiden kanssa, heikot linkit ulkoasiain-
ministeriön maakohtaisiin strategioihin 
ja saavutusten mittaamista hankaloitta-
va, rahoitusohjelmien selkeiden tavoit-
teiden puute. 
     Myös hankkeiden niukka rahoitus 
ja lyhyt kesto ovat vaikeuttaneet kestä-
vien tulosten aikaansaamista.  
     Korkeakoulutuksen kehitysyhteis-
työhankkeissa tulisi arvioinnin mukaan 
vastata myös kehitysmaiden korkea-
koulujen omiin kehittämistarpeisiin 
paremmin. Sellaisissa hankkeissa, jotka 
ovat hyödyntäneet sekä North–South–
South- että HEI ICI -ohjelmia, on 
ollut nähtävissä selkeitä synergiaetuja:  
toiminnot ovat täydentäneet hyvin 
toisiaan ja edistäneet näin kestävien 
tulosten ja myönteisten vaikutusten 
syntymistä. Käytännössä esimerkiksi 
HEI ICI -hankkeen yhteydessä on voitu 
toteuttaa vaikka North–South–South-
vaihtoja tai -intensiivikurssi.

Suomen rahoitus korkeakoulutuksen kehitysyhteistyön 
on hyvin pientä verrattuna moniin muihin avunantajamaihin, 
myös muihin Pohjoismaihin. HEI ICI - ja North–South–South-

ohjelmien osuus on jäänyt alle prosenttiin kaikesta 
Suomen kehitysavusta. 

Journalistikoulutus vahvistaa 
demokratiaa

Turun ammattikorkeakoulun, Metropolia-ammatti-

korkeakoulun, Ghana Institute of Journalismin, Poly-

technic of Namibian ja tansanialaisen University of 

Iringan JOCID-verkosto (Journalism for Civic Invove-

ment, Democracy and Development) parantaa North–

South–South-ohjelman tuella journalismiopetusta 

kehittämällä opetusohjelmia, pedagogisia menetelmiä 

ja opetusmateriaaleja ja kouluttaa tulevaisuuden 

toimittajia.

Kumppanikorkeakouluihin on rakennettu radiostudiot 

ja tuettu opiskelijaradioiden perustamista. Yhteisillä 

intensiivikursseilla sekä opiskelija- ja opettajavaihdois-

sa on lisäksi syvennytty uuden median mahdollisuuksiin 

toimia paikallisten yhteisöjen ja ruohonjuuritason 

toimijoiden äänitorvina. 

”Pitkäaikainen yhteistyö on avannut uusia näkökulmia 

opetukseen kaikissa verkoston kumppanikorkeakouluis-

sa”, kertoo verkoston akateeminen koordinaattori 

Pia Alanko.
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Esteettömyystuki edistää yhdenvertaista 
osallistumista

North–South–South-ohjelmassa on vuodesta 2011 

alkaen myönnetty esteettömyystukea. Vaihtoapu-

rahan lisäksi tarjottava taloudellinen tuki mahdollistaa 

vaihdon silloin kun vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai 

muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä 

kustannuksia. Esteettömyystuella on pyritty myös 

kiinnittämään huomiota haavoittuvien, helposti 

syrjäytyvien ja syrjittyjen ihmisryhmien oikeuksiin 

ja tasavertaisiin osallistumismahdollisuuksiin.

”Kokemus on ollut mahtava ja kiinnostava, mutta 

myös haastava. Se on auttanut minua akateemisesti, 

sosiaalisesti ja  tunnetasolla. Maailmankuvani on 

laajentunut.”, kertoo eteläafrikkalainen Sheena Over-

meyer, joka opiskeli Åbo Akademissa syksyllä 2012 

esteettömyystuen turvin. 

Sheena Overmeyerin haastattelu youtube.com/CIMOvideos 

Uusi kehitysyhteistyö-
ohjelma keskittää 
voimavarat

arviointi suosittelee, että ohjelmat 
joko yhdistettäisiin parempien tulok-
sien saavuttamiseksi tai vielä mieluum-
min suunniteltaisiin uudistettu HEI ICI 
-ohjelma, jossa painotettaisiin kokonais-
valtaisempaa ja pitkäaikaisempaa kapa-
siteetin vahvistamista kumppanimais-
sa. Korkeakoulut ovat toivoneet tukea 
myös yhteistutkimuksille sekä rahoitus-
ta tutkintojen suorittamiseen, sillä 
molemmat ovat tärkeitä korkeakoulu-
jen ja niiden henkilökunnan kehittä-
miseksi.
     Ulkoasianministeriö on päättänyt 
yhdistää HEI ICI - ja NSS-ohjelmat 
uudeksi, monipuolisemmaksi ja kehitys-
maiden korkeakoulujen tarpeet parem-
min huomioivaksi ohjelmaksi. Painotus 
on kapasiteetin vahvistaminen nykyisen 
HEI ICI -ohjelman hyviin kokemuk-
siin pohjautuen, North–South–South-
ohjelman liikkuvuutta tukevat toimet 
ja hyvät käytännöt pidetään mukana 
soveltuvin osin. 

Nykyiset ohjelmat 
yhdistetään uudeksi, 

monipuolisemmaksi ja kehitys-
maiden korkeakoulujen tarpeet 

paremmin huomioivaksi 
ohjelmaksi.
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CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon-
alalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien 
toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla 
tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantunti-
joille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.

Salmi J., Mukherjee H., Uusihakala J. and Kärkkäinen 
K., 2014: Evaluation of Finland’s Support to Higher 
Education Institutions – North–South–South and 
HEI ICI. Evaluation report 2014:3. Ministry for Foreign 
Affairs of Finland. Grano Oy, Jyväskylä.

Koulutus on avainasemassa 
Suomen kehityspoliitiikassa:  

sitä tukemalla edistetään 
inhimillistä kehitystä, 

vihreää taloutta, ympäristön-
suojelua, ihmisoikeuksia ja 

demokratiaa.

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian 
mukaan suomalaisten korkeakoulujen tulisi käyttää 
tutkimustaan ja asiantuntemustaan myös globaalien 

ongelmien ratkaisemiseen ja kehitysmaiden 
osaamisen vahvistamiseen.

Korkeakoulujen globaali 
vastuu ja kehityspoliittinen 
ohjelma taustalla

korkeakoulujen kansainvälistymis-
strategian 2009–2015 (opetus- ja kult-
tuuriministeriö) mukaan suomalaisten 
korkeakoulujen tulisi käyttää tutkimus-
taan ja asiantuntemustaan myös globaa-
lien ongelmien ratkaisemiseen ja kehi-
tysmaiden oman osaamisen vahvistami-
seen.  Tätä työtä on rahoitettu merkit-
tävissä määrin North–South–South- ja 
HEI ICI -ohjelmista. 
     Koulutus on avainasemassa Suomen 
kehityspoliitiikassa: sitä tukemalla edis-
tetään inhimillistä kehitystä, vihreää 
taloutta, ympäristönsuojelua, ihmis-
oikeuksia ja demokratiaa. Tulevaisuu-
dessa korkeakoulutuksen kehitysyhteis-
työhankkeiden on tarkoitus toteuttaa 
aiempaa enemmän paitsi Suomen 

kehityspoliittiseen ohjelman tavoitteita 
myös ulkoasiainministeriön maakoh-
taisia strategioita. Toimintaympäristö, 
esimerkiksi maiden omat korkeakoulu-
järjestelmät, huomioidaan aiempaa 
paremmin. Hankkeet ovat tulevaisuu-
dessa myös paremmin yhteydessä 
kehitysmaiden korkeakoulujen omiin 
kehityssuunnitelmiin ja strategiohin.
     Tuki keskitetään entistä enemmän 
kehitysyhteistyön nykyisiin ja pitkä-
aikaisiin yhteistyömaihin sekä alueel-
lisiin yhteistyöohjelmien maihin, jois-
sa Suomella on edustusto. Myös mai-
den rajaaminen kasvattaa vaikuttavuut-
ta. Tähän asti mukana ovat olleet kaikki 
kehitysmaat, jotka ovat OECD:n mää-
ritelmän mukaan ODA-kelpoisia (Offi-
cial Development Assistance) julkisen 
kehitysrahoituksen vastaanottamiseen. 
Tukea jaettaessa on priorisoitu yhteis-
työtä nk. vähiten kehittyneiden maiden 
kanssa.

     CIMO toimii uuden ohjelman 
hallinnoijana eli vastaanottaa tukihake-
mukset, myöntää rahoituksen ja vastaa 
kehitysyhteistyöhankkeiden seurannas-
ta. Arvioinnin suosittaman seurannan 
ja tulosten mittaamisen kehittämisen 
myötä kehitysyhteistyön vaikutuksista 
saadaan tarkempaa tietoa ja tuloksia 
pystytään tekemään myös aiempaa 
paremmin näkyväksi.


