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MITEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN 
JA YLIOPISTOJEN UUDET 
RAHOITUSMALLIT VAIKUTTAVAT 
KORKEAKOULUJEN
KV-TOIMINTAAN NYT JA 
TULEVAISUUDESSA?



SESSION SISÄLTÖ
klo 15.00 – 15.10 Session avaus: Puheenjohtaja Marjo Pääskylä, Oulun

ammattikorkeakoulu
PUHEENVUOROT 

klo 15.10 – 15.25 Anna Grönlund, Jyväskylän yliopisto
klo 15.25 – 15.40 Liisa Timonen, Karelia-ammattikorkeakoulu
klo 15.40 – 15.55 Kirsi Jokipakka, Tampereen ammattikorkeakoulu
klo 15.55 – 16.10 Kaisa Kurki, Tampereen yliopisto

klo 16.10 – 16.30 Kysymyksiä ja kommentteja



Puhujat
Anna Grönlund, Head of Internationalization & Higher Education Policy, University of Jyväskylä, Division of 
Policy & Planning
Liisa Timonen, Head of Internationalisation, Karelia University of Applied Sciences, Research and 
Development Services
Kirsi Jokipakka, Head of International Services, Tampere University of Applied Sciences, International 
Services
Kaisa Kurki, Director of International Education Services, Tampere University, Collaboration and Partnerships, 
Strategic International Development
Chair of the session: Marjo Pääskylä, International Relations Officer, Oulu University of Applied Sciences, 
International Services



SESSIOKUVAUS
Korkeakoulujen rahoitusmallit muuttuvat 2021, jolloin mm. kansainvälisen opiskelija- ja 
henkilöstöliikkuvuuden mittarit poistuvat. Samaan aikaan korkeakoulujen kansainvälisyyden 
edistämisen linjauksiin (2017-2025) on kirjattu, että pääsääntöisesti kaikkiin korkeakoulututkintoihin 
sisällytetään opiskelujen etenemistä tukeva opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla, ja että 
opiskelijoille tarjotaan kattavasti myös muita kansainvälistymismahdollisuuksia. 
Ja henkilöstöliikkuvuudellahan on ollut jo pitkään keskeinen rooli korkeakoulujen kv-toiminnan 
kehittämisessä. Korkeakoulujen uusissa rahoitusmalleissa kv-toiminnan ajatellaan olevan jatkossa 
strategiarahoituksen puolella. Rahoituksen perusteissa huomioidaan korkeakoulun strategiaa 
eteenpäin vievät ja laatua edistävät keskeiset toimenpiteet (esim. vahvuusalueet, profiloituminen, 
osaamiskeskittymät ja näiden kansainväliset kytkennät). Lisäksi kv-toiminnan tulisi tulevaisuudessa 
olla entistä läpileikkaavampaa toimintaa. Eri rahoituslähteiden aiempaa monipuolisempi 
hyödyntäminen edellyttää korkeakouluilta uudenlaista asennetta kansainvälisyyteen, samoin kuin 
tilauskoulutustoiminta. Sessiossa esitellään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
kansainvälistymiseen liittyviä ajatuksia, linjauksia ja toimintasuunnitelmia suhteessa uusiin 
rahoitusmittareihin.



Miten kv-toiminnan tulisi olla 
mukana 
strategiarahoitusosuudessa 
rahoitusmallissa, tulisiko siitä 
olla ohjausta/linjauksia OKM:n
suunnalta vai onko parempi, 
että on kokonaan 
korkeakoulun päätettävissä, 
tavoitteleeko se strategiarahaa 
kansainvälisyyteen vai ei ?

Aiemmin korkeakoulun johdolle oli "helppo" 
perustella resursointia kansainväliseen 
liikkuvuuteen, sillä se oli kuitenkin yksi 
rahoitusmittari. Onko rahoitusmittarin poistumisella 
ollut jo vaikutusta korkeakoulunne kansainväliseen 
liikkuvuuteen ja siihen liittyviin toimiin? Joudutteko 
perustelemaan korkeakoulunne johdolle aiempaa 
enemmän, miksi kansainvälistymiseen kannattaa 
panostaa edelleen, vaikka se ei olekaan enää 
suoraa rahoitusta tuova mittari?
Onko korkeakoulussasi jo tehty linjauksia kv-
toimintaan liittyen uudesta rahoitusmallista johtuen? 
Millaisia? 
Miten kv-toiminta voisi olla osana 
strategiarahoitusta, onko jo konkreettisia 
suunnitelmia? 

Näkyykö kv-liikkuvuuslukujen pois jääminen 
rahoitusmallista korkeakouluissa 
vähäisempänä panostuksena 
opiskelijaliikkuvuuteen (pienemmät 
apurahat, ei kannusteta, ei panosteta 
saapuvien opiskelijoiden opetustarjontaan 
ym.) tai henkilöstöliikkuvuuteen (esim. 
vaikeampi päästä vaihtoon)? 
Liikkuvuus ei ole enää uudessa 
rahoitusmallissa indikaattorina, millaisia 
vaikutuksia tällä arvioit olevan omassa 
korkeakoulussasi opiskelija- ja 
henkilöstöliikkuvuuteen? 

It appears to me, at least that Universities in 
Finland are having less and less money to 
support researchers based at these 
institutions e.g., PhD students. The future for 
PhD students is looking very gloomy, 
however, the universities continue to admit 
students. How will this affect performance of 
Finnish Universities at the Global level in 
terms of quality of Doctoral research 
endeavors undertaken, the quality of doctoral 
articles published and the caliber of journals 
published in as well as conferences 
attended? How does Finland perceive its 
future with this trend in light of the current 
fierce Global competition for talent?

Tuleeko kv-foorumin 
indikaattorityöryhmän työn 
tuloksena rahoitusmalleihin 
uusia, kansainvälistymistä 
koskevia KPI:ta? Vai 
jäävätkö kv. indikaattorit 
kokonaan pois tulevista 
rahoitusmalleista?

Uusi rahoitusmalli ei enää 
kannusta perinteiseen 
tapaan liikkuvuuteen 
määrällisessä mielessä. 
Vaikuttaako tämä 
korkeakoulunne kv-
palveluihin ja onko tarpeen 
tarkastella niihin liittyviä 
resursseja uudelleen?



Onko korkeakoulussasi jo 
valmiina/valmisteilla uusi kv. 
strategia (kyllä: vihreä/punainen: ei)?



Mikä on oma arviosi:
kasvaako kv. toimintaan varattava 
rahoitus korkeakoulussasi (kyllä/ei)?



Tuleeko korkeakoulusi kv-liikkuvuus 
lisääntymään uudessa 
rahoitusmallissa (kyllä/ei)?



Monipuolistuuko/monimuotoistuuko 
kv. toiminta korkeakoulussasi 
uudessa rahoitusmallissa (kyllä/ei)?



Paraneeko kv. toiminnan laatu 
korkeakoulussasi uudessa 
rahoitusmallissa (kyllä/ei)?



KIITOS OSALLISTUMISESTA

Thank you for your attention!
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BECOME PART OF 
EXCELLENCE
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