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Globaali vastuu 
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2010-luvun 
loppu

• Erasmus+ GM
• E+ Capacity

Building
• Finnpartnership

Korkeakoulujen 
kansainvälistymisstrategia 

2009-2015 (OPM)

Yhteistyössä maailman 
parasta 2017-2025 (OKM)

Korkeakoulujen 
kansainvälistyminen  

2001 (OPM)

Kansainvälistymisen vaiheet 

Korkeakoulua ei tarvita ellei se ole 
kansainvälinen (OPM)



Korkeakoulujen 
kansainvälistymisstrategia 

2009-2015 (OPM)

Yhteistyössä maailman parasta 
2017-2025 (OKM)

Stepping Up Finland’s
Global Role in Education

(2018)

• Globaalin vastuun 
edistäminen

• Osaamisen 
viennin 

edistäminen

• Suomeen on helppo 
tulla opiskelemaan ja 

työskentelemään
• Suomella on vahva ja 

vastuullinen asema 
globaaleissa tiedon-

tuottamisen ja 
osaamisen 

yhteistyöverkostoissa ja 
arvoketjuissa

• Vauhtia suomalaisen 
osaamisen viennille

• Learning Crises
– Mitä Suomi 

voi tehdä?
• Globaali vastuu

Korkeakoulujen kv-
strategia 2001 (OPM)

Globaali vastuu kv-strategioissa



Terve Afrikka kehitysyhteistyö ry. (HADCO) – Terve Afrikka –verkosto ja 
globaali vastuu 

Kehitysyhteistyö-
ja NSS –hankkeet

(v. 1994 / 2004)

Globaali 
vastuu

SDG 2030

Erasmus
+ Global 
Mobility

(v. 2016)

TA-verkosto (8+2) 
student mobility

550/100 and teacher
mobility 70/60

(v. 1994)

HADCO 
NGO 

(v. 1999)
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KEHITYSYHTEISTYÖ ja 
MUUT HANKKEET

• Kouluruokailu ja vesi 
Ugandassa

• Kouluterveydenhuolto 
Ugandassa

• Sairaanhoitajien 
koulutus Kosovossa

• Terveydenhoitaja-
koulutus Albaniassa

LIIKKUVUUS

• Kulttuurialan 
yhteistyö Sambiassa 
(NSS –hanke) 

• Perheiden terveys 
Vietnamissa (NSS –
hanke) 

• Sh-koulutuksen 
ops:n kehittäminen 
Keniassa (NSS)

• Erasmus+ Global 
Mobility liikkuvuus

OSAAMIS-
PERUSTAINEN 

MAAHANMUUTTO

• Vieraskieliset 
tutkinto-ohjelmat ja 
työllistyminen 
Suomeen 

• Valintakokeet 
ulkomailla 

• Kaksoistutkinnot, 
upgrading -koulutus

Kehitysyhteistyöstä osaamisen vientiin (SDG 2030)

OSAAMISEN VIENTI

• Training for Trainers
(professional
development)

• Kapasiteetin 
vahvistamishankkeet

• Kokonaiskonseptien 
vienti ja muotoilu 
yhdessä asiakkaan 
kanssa 
(koulutus+yritykset)

• Koulutuksen 
kehittäminen

• Tilauskoulutus 



Koulutusvienti – osaamisen vienti –
koulutuspalvelujen vienti ?

Export of Education – Global Education
Services – Capacity building ? 

Valmiit paketit – palvelumuotoilu yhdessä ? 

Kumppanuus – Oppijalähtöisyys

Code of Conduct – vastuullisuus ja eettisyys

Kestävä kehitys


