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1. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten toimeenpano-ohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 28.4.2016 ohjausryhmän valmistelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia vuodelle
2025 vuoden 2016 loppuun mennessä. Ohjausryhmä laati ehdotuksensa ottaen huomioon globaalin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehityksen,
suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkyvyyden vahvistamismahdollisuudet Euroopassa ja globaalisti, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja
tutkijoiden integraation sujuvoittamisen suomalaiseen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisöön ja yhteiskuntaan sekä identifioiden eri ministeriöiden ja
muiden toimijoiden roolit ja mahdollisuudet yhteisten toimien kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä.
Ohjausryhmä esitti seitsemää toimenpidekokonaisuutta:
1. Kansainvälistä vetovoimaa tieteen uusiutumisella ja huippututkimuksella: suomalaisen tutkimuksen kansainvälisen kiinnostavuuden lisäämiseksi
käynnistämme ohjelman, jolla vahvistetaan ja tehdään näkyväksi suomalaisen tieteen huippuja ja tukee tutkimuksen vaikuttavuutta taloudessa
ja yhteiskunnassa.
2. Suomi, korkealaatuisen koulutuksen kotimaa: vahvistamme kansainvälisesti vetovoimaisia osaamiskeskittymiä ja korostamme Suomen
mainetekijöitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan oppimislaboratorioiden ja työelämälähtöisen kehittämistyön kautta.
3. Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille: suomalaisia koulutuspalveluita markkinoidaan yhteisen toimijan kautta. Tämä vahvistaa suomalaisen
korkeakoulutuksen ja koulutuspalveluiden näkyvyyttä ja kysyntää globaalisti.
4. Tervetuloa Suomeen!: yksinkertaistamme opiskeluun ja työntekoon liittyvät prosessit helpottamaan Suomeen saapumista. Annamme
palvelulupauksen: Suomessa saat palvelusi englanniksi.
5. Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä keskustelussa: käynnistämme yhteisen kansallisen keskustelun korkeakoulutuksen ja
tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisestä.
6. Sillanpääasemat maailmalla: perustamme Team Finland Knowledge -verkoston edustamaan suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta
valituissa maissa.
7. Ulkosuomalaiset osaajat ja alumnit mukaan!: kokoamme ulkosuomalaisia korkeakoulutettuja ja Suomessa koulutettuja alumneja
verkostoihimme.
Lisäksi ohjausryhmä esitti, että vuoteen 2020 mennessä kukin korkeakoulu laatii selkeät kansainvälisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitetta
tukevat toimenpiteet.
Tämä toimintasuunnitelma tarkentaa ohjausryhmän ehdotukset konkreettisiin, eri toimijatasojen toimiin ja vastuisiin.
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2. Tavoitteista toiminnaksi – toimeenpanon keinovalikoima
Kansainvälisyyden edistämislinjauksessa tavoitteeksi on asetettu suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja globaalisti
tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Näiden tavoitteiden toteutumista tukevat Ehdotus Suomelle: Suomi100+
prosessi, Tutkimus- ja innovaationeuvoston visio ja tiekartta, jatkuva korkeakoulujen ja tiedelaitosten laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen osana
valtion rahoitus- ja ohjausjärjestelmää ja korkeakoulujen omat strategiset valinnat ja profilointiprosessit sekä muut käynnissä olevat kansalliset
kehittämispolitiikat.
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden linjausten toteutumista edistetään ja seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja
korkeakoulujen välisessä ohjauksessa sekä muiden hallinnonalan toimijoiden ohjausprosesseissa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön muilla
ohjausmuodoilla, kuten informaatio-ohjauksella, kannustetaan ja sitoutetaan korkeakouluja sisäiseen kehittämistyöhön sekä keskinäistä
vuorovaikutusta ja yhteistyötä edellyttäviin asioihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisten, vuonna 2016 neuvoteltujen kauden 2017–2020 sopimusten välitarkistuksen yhteydessä
keskustellaan kunkin korkeakoulun toimenpiteistä sopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja strategiansa toimeenpanemiseksi.
Kansainvälisyyden edistämisen toimenpiteet sisältyvät em. seurattaviin asiakokonaisuuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on välitarkastuksessa
mahdollisuus kohdentaa strategiarahoitusta merkittäville korkeakoulujen kehittämistoimille. Toisaalta myös strategiarahoituksen takaisinperintä on
mahdollinen, mikäli sovitut kehittämishankkeet eivät ole korkeakoulussa edenneet. Seuraavan sopimuskauden 2021–2025 ohjauksen kokonaisuus ja
kannusteet kansainvälisyydelle valmistellaan myöhemmin. Korkeakoulujen oppimis- ja tutkimusympäristöjä uudistetaan pääministeri Sipilän
hallituksen osoittamalla kärkihankerahoituksella. Vuosina 2015–2019 tuetaan korkeakoulutuksen kehittämistä, digitaalisten
oppimismahdollisuuksien ja oppimisympäristöjen kehittämistä korkeakouluissa. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden
edistämislinjauksissa linjatuista toimenpidekokonaisuuksista toimenpide 1: Lippulaivaohjelman perustaminen ja pääomittaminen ja toimenpide
10:Team Finland Knowledgen verkoston perustaminen huomioitiin hallituksen puolivälitarkastuksessa huhtikuussa 2017. Lisäksi linjattiin, että
kansainvälistymislinjauksia toteutetaan.
Hallinnonalan toimissa otetaan huomioon Suomen sitoutuminen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä ohjaaviin muihin
politiikkalinjauksiin. Näitä ovat mm. Suomen sitoutuminen kansainväliseen kestävän kehityksen agendaan (YK:n Agenda 2030) sekä sen kansalliseen
toimenpideohjelmaan sekä Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman alueelliseen ja kansalliseen toimeenpanoon.
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Ministeriö huomioi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen toimenpiteet ja tuen tarpeen myös muiden hallinnonalansa
toimijoiden tuloskeskusteluissa; erityisesti Opetushallituksen (OPH) ja Suomen Akatemian kanssa. Ministeriö vahvistaa myös omaa kansainvälisten
linjausten mukaista toimintaansa. Korkeakoulut, Opetushallitus ja Suomen Akatemia kehittävät työkaluillaan tasapainoista kansainvälistymistä ja
kulttuurien välistä vuoropuhelua. Tämä tarkoittaa kansainvälisyyden huomioimista mm. hallinnonalan rekrytoinneissa.

3. Yhteistyössä maailman parasta: Seitsemän kokonaisuutta
Lippulaivaohjelma
Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

1

Lippulaivaohjelma - tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen
tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden
laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle
tasolle.
Lippulaivarahoitusta voivat hakea yliopistot,
valtion tutkimuslaitokset tai niiden muodostamat konsortiot

Suomen Akatemia

Isäntäorganisaatiot

Aloitettu

2

OPH selvittää mahdollisuudet hyödyntää EDUFI Fellowships apurahoja väitöskirjaopintoihin Suomessa

OPH

OPH

2018 -

Suomi, korkealaatuisen koulutuksen kotimaa
Toimenpiteet

Vastuutaho

3

Määräajoin toteutettava korkeakoulutuksen tila ja taso -arviointi
tukee kansainvälistymislinjausten tavoitteita ja tekee
suomalaisen korkeakoulutuksen laadun näkyväksi

OKM/KTPO

4

Suomalaisen korkeakoulutuksen oppimisympäristöjen,
menetelmien, yhteisten toiminta-alustojen sekä
korkeakoululähtöisen innovaatiotoiminnan edelläkävijyyden

Korkeakoulut

Toteutus

Alkaa/päättyy
2018 -

Korkeakoulut, OKM/KTPO

2017 -

5
vahvistaminen tekevät Suomea houkuttelevaksi opiskelu- ja
työskentelymaaksi

Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille

5

5.1

Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

Laaditaan selvitys ja liiketoimintasuunnitelma
koulutusvientiyrityksen toimintamallista

OKM

OKM

Syksy 2017 -

Osana liiketoimintasuunnitelmaa luodaan yhtenäiset eettiset ja
laadulliset standardit suomalaiselle osaamisviennille sekä
selvitetään tarve myönnettävälle laatuleimalle

OKM ja muut toimijat

OKM

2018 -

Toteutus

Alkaa/päättyy

UM

2017 -

Tervetuloa Suomeen!
Toimenpiteet
6

Vastuutaho

Vahvistetaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen markkinointia
6.1

6.2

Hyödynnetään This is Finland –sivustoa aktiivisesti
suomalaisten osaamisen ikkunana maailmalla ja
kehitetään Toolbox Finland –materiaalipankkia
korkeakoulujen ja muun opetus- ja
kulttuuriministeriön alaisen sektorin viestinnässä ja
markkinoinnissa

UM

OPH kohdentaa resurssejaan kansainväliseen
opiskelijaviestintään ja Suomen tunnetuksi
tekemiseen opiskelumaana

OPH/Study in Finland

Kaikki toimijat

OPH yhteistyössä
korkeakoulujen kanssa

2017 -

6

Toimenpiteet
7

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

Helpotetaan maahantuloa ja hakuprosesseja
7.1

OKM kokoaa eri hallinnonalat yhteen kehittämään ratkaisuja ja
edistämään vuoropuhelua opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun
henkilökunnan maahantuloon ja integroitumiseen liittyvistä
kysymyksistä sekä kannustimista, ml. Suomessa opiskelleiden ja
tutkinnonsuorittaneiden oleskelulupaan liittyvistä haasteista

OKM/KTPO yhteistyössä
SM/Migrin, UM:n,
TEM:n, VM:n KELAn,
verottajan, Kuntaliiton ja
muiden relevanttien
toimijoiden kanssa kuten
OPH, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset,
Suomen Fulbrightkeskus.

OKM/KTPO

2018 -

7.2

Korkeakoulut selvittävät mahdollisuudet hakuprosessien
sujuvoittamiseen opiskelijoiden houkuttelun mahdollistamiseksi.
Maahanmuuttajataustaisten kohdalla huomioidaan side SIMHEkorkeakouluihin

Korkeakoulut, OPH,
OKM/KTPO

Korkeakoulut, OPH

2017 -

Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

8

Selvitetään apurahajärjestelmät ja vieraskielisten asema korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa
8.1

Selvitetään kansallisen apurahaohjelman perustamisen
mahdollisuus yhteistyössä eri toimijoiden kesken täydentämään
korkeakoulujen apurahaohjelmia

OKM

OKM ja eri toimijat

2018 -

8.2

OKM ja muut ministeriöt tukevat korkeakouluja ja
tutkimuslaitoksia alueellisessa yhteistyössä vahvistaen alueiden
integroitumispalvelujen kehittämistä ottaen huomioon
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueiden vahvuusalueet

Korkeakoulut,
tutkimuslaitokset,
Kuntaliitto, kaupungit ja
alueet, TEM, OKM ja

Korkeakoulut, muut toimijat

2018 -

7
(mm. International House, muut)

muut ministeriöt

8.3

Ulkomaisten tutkijoiden ja muun henkilökunnan perheiden
integraatioon kiinnitetään erityistä huomiota ottaen huomioon
mm. varhaiskasvatuksen mahdollisuudet, korkeatasoinen
koulutusjärjestelmä, työllistyminen ja hyvinvointi

Korkeakoulut, alueen
muut toimijat
(tutkimuslaitosyhteistyö) kaupungit,
yritykset, opiskelijaasuntosäätiöt

Korkeakoulut, alueet,
yritykset

2017 -

8.4

Hyödynnetään täysimääräisesti eurooppalaiset tutkijoiden uraa
ja liikkuvuutta edistävät palvelut mm. H2020-ohjelman kautta.

Korkeakoulut,
tutkimuslaitokset,
Suomen Akatemia, OPH

Korkeakoulut,
tutkimuslaitokset, Suomen
Akatemia, Tekes, OPH,
muut toimijat

2017 -

8.5

Toimitaan aktiivisesti kansainvälistä ja sektorien välistä
liikkuvuutta tukevien Erasmus+ -ja Marie Skłodowska Curie ohjelmien vahvistamiseksi uudella ohjelmakaudella

OKM, OPH, Suomen
Akatemia, Tekes, muut
toimijat

OKM, OPH, Suomen
Akatemia, Tekes, muut
toimijat

2017 -

Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä keskustelussa

9

Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

OKM asettaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten
asioiden foorumin, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden
edistämislinjausten toteutumista ja määritellä
kansainvälistymisen tavoitetaso vuodelle 2025

OKM/KTPO

OKM/KTPO korkeakoulut,
OPH, Suomen Akatemia,
muut relevantit toimijat
kuten verkostot,
tutkimuslaitokset,
ministeriöt, Suomen
Fulbright

2017 -

8
9.1

Selvitetään perusteet ja mahdollisuudet Suomi fellow -statuksen
myöntämiseen kv-foorumissa

OKM/KTPO

OKM/KTPO, kv-foorumi

Alkaa 2018

Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

OKM perustaa Team Finland Knowledge -verkoston Euroopan
ulkopuolisiin kohteisiin.

OKM/KTPO
(UM ja TEM)

OKM/KTPO

Suunnittelu vuoden
2017 loppuun
mennessä,
toimeenpano 2018–
2019

10.1

OKM kokoaa Knowledge -yhteistyörihmastoon eri maissa
toimivat suomalaiset korkeakoulu- ja tiedetoimijat, kuten
tiedeinstituutit sekä Business Finlandin ulkomaantoiminnot

OKM/KTPO

OKM/KTPO

2018 -

10.2

OPH, Suomen Akatemia ja muut suomalaiset toimijat vahvistavat
korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyötä Euroopan ulkopuolisten
maiden kanssa (Horisontti2020, Erasmus+) tiedotuksella ja
yhteistyöllä Team Finland Knowledge -verkostoa hyödyntäen.

Erasmus+- ja H2020- ja
ohjelmien kansalliset
yhteyshenkilöt ja toimistot (OPH, Suomen
Akatemia ja Tekes)

OPH, Suomen Akatemia,
Tekes

2017 -

10.3

Selvitetään verkoston vahvistamista suomalaisille
korkeakouluopiskelijoille suunnatulla harjoitteluohjelmalla

OPH

OPH

2018–19

Team Finland Knowledge –verkosto
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9

Ulkosuomalaiset osaajat ja alumnit mukaan!
Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

OKM kutsuu UNIFIn, ARENEn, opiskelijajärjestöt, OPH:n, Suomen
Akatemian, Suomi-Seuran, Ulkosuomalaisparlamentin, TEM:n,
UM:n ja muut relevantit tahot sopimaan Suomi –alumni/ expatverkoston perustamisesta, toimintasuunnitelmasta ja
toimeenpanosta ottaen huomioon Talent Finlandtoimintasuunnitelman Suomi-lähettilästoiminnot

OKM/KTPO ja muut
toimijat

OKM/KTPO

2018 -

11.1

Seurataan suomalaisten opiskelijoiden ulkomailla suoritettuja
opintoja ja tutkintoja osana expat- ja alumni -verkostoa

OPH, KELA

OPH

Alkaa 2018

11.2

OKM selvittää mahdollisuudet seurata ulkomaisten
opiskelijoiden työllistymistä Suomen rajojen ulkopuolella osana
alumni -verkostoa

OKM/KTPO

OKM/KTPO, muut toimijat

2019

11.3

Hyödynnetään täysimääräisesti ja strategisesti kansalliset ja
eurooppalaiset tuet, joilla tuetaan suomalaisten tutkijoiden
paluumuuttoa ns. paluurahoituksella (Suomen Akatemia, Marie
Skłodowska Curie -ohjelma)

Suomen Akatemia,
korkeakoulut,
tutkimuslaitokset

Suomen Akatemia,
korkeakoulut,
tutkimuslaitokset

2017 -

11.4

OKM kutsuu opiskelijajärjestöt ja muut toimijat
monikulttuuristen, yhteisöllisten ja tasapuolisten
osallistumismahdollisuuksien luomiseen osana
kansainvälisyyden edistämislinjauksia ja Merkityksellinen
Suomessa -ohjelmaa

OKM/KTPO

Opiskelijajärjestöt, muut
tahot

2018

11
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4. Yhteistyössä maailman parasta: Aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö
12

Toimenpiteet

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

2020 mennessä kukin korkeakoulu laatii selkeät (laadulliset ja
mitattavat) kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja tavoitetta
tukevat toimenpiteet.

Korkeakoulut ja muut
sektorin toimijat

Korkeakoulut ja muut
toimijat

Vuodesta 2017
alkaen vuoteen
2020 mennessä

Toimenpiteet
13

Vastuutaho

Rahoitus

Alkaa/päättyy

Edistetään opiskelijoiden ja koko sektorin henkilökunnan kansainvälisiä valmiuksia ja lisätään kansainvälistä liikkuvuutta

13.1

Mahdollistetaan kaikkiin korkeakoulututkintoihin (ml.
tutkijankoulutus) kansainvälisten valmiuksien luomista edistävä
opiskelu-, tutkimus- tai harjoittelujakso ulkomailla
tai kansainvälisessä ympäristössä tapahtuva ja kulttuurienvälistä
vuorovaikutusta sisältävä opiskelu- ja harjoittelujakso

Korkeakoulut, OPH

Korkeakoulut, OPH

2019

13.2

Hyödynnetään täysmääräisesti ja strategisesti Erasmus+ ja EU
TKI-ohjelmien liikkuvuusosioita.

Korkeakoulut,
tutkimuslaitokset
OPH (Erasmus+), OKM,
Suomen Akatemia, Tekes

Korkeakoulut, Suomen
Akatemia, OPH

2017 -

13.3

Korkeakoulut huomioivat korkeakouluopiskelijoiden kasvavan
liikkuvuuden vaatimukset vastavuoroisesti entistä suurempien
vaihto-opiskelijamäärien vastaanottamisella.

Korkeakoulut

Korkeakoulut

2017 -

13.4

Edistetään ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista

Korkeakoulut

Korkeakoulut

2018 -

11
Toimenpiteet
14

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

Vahvistetaan korkeakoulujen kielivalikoimaa lisäämään kotikansainvälistymistä ja kansainvälistä verkottumista

14.1

OKM seuraa kielivalikoiman monipuolisuutta ja riittävyyttä

OKM/KTPO

Korkeakoulut

2019 -

14.2

Korkeakoulut vahvistavat opetusyhteistyöllä ulkomaisten
tutkinto-opiskelijoiden kotimaisten kielten opetusta

Korkeakoulut

Korkeakoulut

2017 -

14.3

Korkeakoulut vahvistavat yhteistyötään kansallisten ja
ulkomaisten toimijoiden kanssa harvinaisten kielten
tarjonnassa

Korkeakoulut

Korkeakoulut

2017 -

14.4

Parannetaan suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen
seurantaa. Selvitetään S2/R2 - kieliopintojen luokittelun ja
seuraamisen lisääminen osaksi Virta-tiedonkeruuta

OKM

OKM

2019

14.5

Otetaan huomioon selvityshenkilön suositukset koskien
kielikoulutuspolitiikkaa, kielivarannon monipuolisuutta ja
kielitaitotarpeita

OKM, korkeakoulut

Korkeakoulut

2017 -

14.6

Lisätään kotimaisten kielten opetustarjontaa verkkoopetuksena

OPH, korkeakoulut,
yritykset

Korkeakoulut

2018 -

Toimenpiteet
15
15.1

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

Integroidaan vieraskieliset opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta aidosti korkeakoulu/tutkimusyhteisöön ja yhteiskuntaan
Vahvistetaan korkeakoulujen ja korkeakoulu- ja tutkimussektorin
muiden toimijoiden henkilökunnan kansainvälisiä valmiuksia
kotikansainvälistymisen, ulkomaantoimien ja yhteistyösuhteiden
avulla, myös jakamalla parhaita käytäntöjä kansallisesti ja
alueellisesti.

Korkeakoulut,
tutkimuslaitokset,
Suomen Akatemia, OPH

Korkeakoulut,
tutkimuslaitokset, muut
toimijat

2018 -

12
Toimenpiteet
16

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

Kehitetään alueellisia palvelukokonaisuuksia ml. työllistymisessä ja asumiseen liittyvissä haasteissa

16.1

Korkeakoulut vahvistavat korkeakoulujen, tutkimuslaitosten,
kolmannen sektorin, alueiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä
ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijakoulutettavien
työllistymisen mahdollistamiseksi sekä harjoittelu- ja
tutkimuspaikkojen löytymiseksi (yhteiskehittämismallit), ja
tekevät alueen yritys- ja innovaatioekosysteemejä tunnetuksi
kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijoille

Korkeakoulut ja
Valtioneuvoston
yhteinen Talent Boost –
Kasvua kansainvälisistä
osaajista toimenpideohjelma

Alueen kaikki toimijat,
Kasvua kansainvälisistä
osaajista

2017 -

16.2

Selvitetään mahdollisuus perustaa korkeakoulujen kanssa
yhteinen alusta, joka lisää vieraskielisten opiskelijoiden
mentoroinnin markkinointia yrityksille ja muille organisaatioille

Valtioneuvoston
yhteinen Talent Boost

Kasvua kansainvälisistä
osaajista

2018

Selvitetään erilaisten mallien (kuten työelämäsertifikaatti,
mentorointi, kampanjat) hyödyntäminen vieraskielisten
tutkinto-opiskelijoiden ja tohtorikoulututtavien työllistymisen
edistämiseksi yhteistyössä korkeakoulujen, TEM:n,
elinkeinoelämän, OPH:n ja alueiden toimijoiden kanssa

Valtioneuvoston
yhteinen Talent Boost

TEM

2017 -

16.4

Selvitetään vieraskielisten opiskelijoiden ja osaajien vaikutukset
alueen elinkeinoelämään ja yritysten kansainvälistymiseen
vahvistaen samalla hyvien käytäntöjen jakamista koko maassa

TEM

TEM yhteistyössä
korkeakoulut ja
uraseurantahankkeet,
toteuttajana ulkopuolinen
taho

2017 -

16.5

Tuotetaan ratkaisuja uusiin ja jo identifioituihin ulkomaalaisten
opiskelijoiden asumisen haasteisiin (erityisesti
pääkaupunkiseudulla asuntojen puute, hinta) osana opiskelijaasumisen työryhmän työtä

YM/ opiskelija-asumisen
foorumi,
OKM/KTPO, kaupungit,
korkeakoulut,
opiskelijajärjestöt

YM

2017 -

16.3

TEM, OKM/KTPO ja
korkeakoulut

TEM ja OKM

korkeakoulut, kaupungit,
OKM/KTPO

13

5. Maailman parhaaksi: globaali vastuu
Toimenpiteet
17

Vastuutaho

Toteutus

Alkaa/päättyy

Vahvistetaan hallinnonalan aktiivista sitoutumista ihmisoikeuksien toteutumiseen, kestävään kehitykseen ja ihmiskunnan haasteisiin
vastaamiseen

17.1

Selvitetään mahdollisuus rahoittaa vaarassa olevien tutkijoiden
työskentelyä Suomessa apurahaohjelmin ja osallistumalla
kansainvälisiin ohjelmiin

OPH, Suomen Akatemia

OPH, Suomen Akatemia

2018 -

17.2

Lisätään kapasiteetinvahvistamisyhteistyötä kehittyvien maiden
kumppanikorkeakoulujen kanssa mm. kolmikantayhteistyöllä
toimijoiden kesken sekä kahdenvälisellä että monenvälisenä
yhteistyönä ottaen huomioon kumppanimaan omat prioriteetit
ja niitä tukevat rahoitusmuodot

Korkeakoulut, UM, OPH,
Suomen Akatemia

OPH, UM, Suomen
Akatemia

2018 -

Seuranta
Toimeenpanon seuranta ja indikaattorien laadinta annetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen foorumin tehtäväksi vuoden 2018 aikana.

