
Avauspuheenvuoro: 

Puhujat: Atte Jääskeläinen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, Anni Miettunen, johtaja, oppiminen ja 

kansainvälisyys, Opetushallitus. 

 

Avaussessio: Korkeakoulujen strateginen kv-rahoitus 

Kevätpäivien kaikille yhteisessä aloitussessiossa Kirsi Kettula Aalto-yliopistosta esittelee globaaliohjelman 
pilotteja ja Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulusta  

Talent Boost -toimenpidekokonaisuutta. Kansainvälisyysohjelman toimia ja tavoitteita   alueellisesta 
näkökulmasta reflektoivat Nuppu Suvanto (International HUB Tampere) sekä Team Finland Knowldege -
asiantuntijat Iina Soiri (Pretoria), Mari-Anna Suurmunne (Peking)  

ja Mika Tirronen (New Delhi). 

 

Sessio 1: Monimuotoinen kansainvälisyys 

Kuluneen vuoden aikana kansainvälisyys on näkynyt ja toteutunut korkeakoulujen arjessa eri tavoin kuin 

aiemmin. Monen opiskelijan tai opettajan osalta ulkomaanjakso ei ole toteutunut suunnitellusti, mutta 

toisaalta digitaalisuuden lisääntynyt käyttö on vahvistanut uusia mahdollisuuksia tuoda kansainvälisyyttä 

osaksi korkeakouluopintoja ja opetusta.  

Keinot kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseen olivat monipuolisia jo ennen pandemiaa ja pitkien 

liikkuvuusjaksojen ohella myös muita tapoja osallistua fyysiselle ulkomaanjaksolle oli alettu hyödyntää yhä 

aktiivisemmin. Kansainvälisyyden virtuaalinen ulottuvuus on ollut läsnä pitkään, mutta poikkeusolojen 

aikana se on tullut aiempaa selkeämmin osaksi keinovalikoimaa, joilla opiskelijoiden 

kansainvälisyysosaamista on mahdollista kartuttaa. 

Monimuotoinen kansainvälisyys -sessiossa pohditaan, miten pandemian jälkeisessä ajassa vahvistetaan 

sellaiset rakenteet ja tarjonta, jonka kautta yhä useammalla korkeakouluopiskelijalla on mahdollisuus 

lähteä fyysiselle jaksolle ja yhä useampi myös tarttuu tähän mahdollisuuteen. Miten varmistetaan, että 

virtuaalisuuden tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään siten, että kansainvälisten partnereiden kanssa 

toteutetut online-jaksot ja muu yhteistyö kannustaisivat yhä useamman korkeakouluopiskelijan 

osallistumaan fyysiselle liikkuvuusjaksolle - olivatpa jaksot sitten lyhyitä, pitkiä, blended-jaksoja tai 

intensiivikursseja?  

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään sessiossa, jonka alustuksina ja syötteinä keskusteluun saamme 

kuulla seuraavat esimerkit monimuotoisista tavoista toteuttaa liikkuvuutta: 

• Mainstreaming Blended Mobility – motivations and best practices based on joint Erasmus+ SP-project  

• Strategiset verkostot opiskelijaliikkuvuutta vahvistamassa, esimerkkinä FORTHEM-allianssi 

• Express-liikkuvuusjaksot Nordplus-verkosto KUNOssa 

Puheenjohtaja: Marjo Arola 

Puhujat: Nuno Escudeiro (Polytechnic institute of Porto), Tuija Koponen (Jyväskylän yliopisto), Ulla Tissari 

(Taideyliopisto) 

 



Sessio 2: Koulutuksen/osaamisen vienti suomalaisissa korkeakouluissa 2021 - mitä tapahtuu nyt? 

Sessiossa käsitellään koulutuksen/osaamisen viennin ajankohtaisia teemoja kuten opetuksen ja oppimisen 

haasteita sekä palveluiden myyntiä ja konseptointia globaalissa koulutuskentässä. Lisäksi keskustellaan 

siitä, millä kaikilla foorumeilla ja tavoilla edistetään korkeakoulujen koulutusvientiä ja toimijoiden 

yhteistyötä. 

Session tavoitteena on rakentaa tilannekuvaa suomalaisten korkeakoulujen osaamisen viennistä sekä 

koulutusviennin kokonaisuudesta ja edistää kansallista yhteistyötä. 

Aihealueina sessiossa ovat  

o Opettajien ja oppilaiden hyvinvointi osana koulutuksen/osaamisen vientiä  
o Kilpailusta yhteistyöhön: KV- foorumin koulutuksen/osaamisen -vienti -alaryhmän tekemän 

kyselyn tulokset  
o Digitalisoituva ja kansainvälistyvä koulutusmarkkina ja allianssimallit yliopistojen ja 

yritysten välillä 
 

Puheenjohtaja: Liisa Timonen, Karelia ammattikorkeakoulut 
 
Puhujat: Hannele Teir (Centria AMK), Jaakko Skantsi (Team Finland Knowledge, Abu Dhabi), Kati Loponen 
(EduCluster Finland Oy), Mervi Palander (Grapho Group Oy), Jouni Kangasniemi (Education Finland), Petri 
Parvinen (Aalto-yliopisto) 
 
Sessio 3: Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta ja arviointi – kohti johtopäätöksiä 
 
Sessiossa käydään läpi tilanne lukuvuosimaksujen käyttöönoton seurannassa ja arvioinnissa sekä esitellään 

keskeisiä havaintoja korkeakouluille ja opiskelijoille suunnatuista kyselyistä. Työstämme havaintoja yhdessä 

kohti johtopäätöksiä ja suosituksia kolmen aihealueen osalta: korkeakoulujen opiskelijarekrytointi ja 

opiskelijoiden sitouttaminen, lukuvuosimaksujen taloudellinen tuotto, opiskelijapalvelut. Miten 

lukuvuosimaksujen käyttöönotto näkyy näissä? Millaisia haasteita ja erityiskysymyksiä niihin liittyy? Mitä 

ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä löydämme? 

Puheenjohtaja: Irma Garam, Opetushallitus 

Puhujat: Birgitta Vuorinen (opetus- ja kulttuuriministeriö), Marika Bäckman (opetus- ja kulttuuriministeriö), 

Ari-Pekka Kainu (Satakunnan ammattikorkeakoulu), Jani Kykkänen (SYL) 

 
 
Sessio 4: International student recruitment 

In this session, international student recruitment is approached from three different perspectives, each of 

which provide means and tools for higher education institutions (HEIs) to attract foreign applicants to 

Finland. The presentations will open insights into the role and possibilities that the conscious use and 

development of agent cooperation, pathway programmes and scholarships may offer to Finnish HEIs. 

In this context, international student recruitment is considered and dealt with as a long-term and continuous 

process, within which HEIs systematically build ways not only to attract a great number of students to Finland 

but also to ensure that those selected are motivated and committed to completing their studies successfully. 

The session seeks to provide ideas for strategic planning of the different routes and methods of international 

student recruitment, and generate thoughts regarding HE branding. In addition to the experts’ presentations, 

the participants can contribute to the session in thematic discussions on the Howspace platform. 



Topics discussed in this session are 

o How to use agents to support HEIs successful international student recruitment?  
o The role of Pathway programmes in HEI’s international student recruitment? 
o Scholarships as a branding tool in international student recruitment 

 
Puheenjohtajat: Otto Moilanen (LUT) ja Riikka Vanhanen (JAMK) 
 
Puhujat: Richard Affolter (WEBA), Harri Hälvä (Haaga-Helia), Heikki Pusa (JAMK), Sirpa Rutanen 
(Metropolia)  
 
Sessio 5: Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot: strategista eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä 
 
Vuosina 2019 ja 2020 järjestettiin ensimmäiset pilottihaut Erasmus+ -ohjelman Eurooppalaiset yliopistot -

toiminnossa, jonka tavoitteena on tukea pitkän tähtäimen strategista korkeakouluyhteistyötä koulutuksen, 

tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Peräti 11 suomalaiskorkeakoulua on mukana 

hyväksytyissä korkeakouluverkostoissa. Ennakkotiedon mukaan seuraava Eurooppalaiset yliopistot -haku 

on tulossa vuonna 2022.  

Tässä sessiossa kuullaan suomalaiskorkeakoulujen kokemuksia tähänastisesta Eurooppalaiset yliopistot -

yhteistyöstä eri näkökulmista: millaisia mahdollisuuksia ja lisäarvoa yhteistyö on tarjonnut korkeakouluille? 

Ja toisaalta, millaisia haasteita matkalla on ollut? Lisäksi kerrotaan siitä, mitä tiedetään Eurooppalaiset 

yliopistot -aloitteen tulevaisuudesta nyt alkaneella Erasmus+ -ohjelmakaudella. 

Puheenjohtaja: Anni Kallio (OPH) 

Puhuja(t): Jonna Korhonen (OKM), Kati Heikkinen (HAMK), Katrina Nordström (Aalto-yliopisto), Ronja 

Mäkinen (Itä-Suomen yliopisto) 

 


