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KV-Foorumin taustat
 1.1.2018–31.12.2019
 Neljä päätehtävää:

 Seurata korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten linjausten toimeenpanoa ja 
toimintaympäristön muutosta 

 Määritellä kansainvälistymisen tavoitetaso vuoteen 2025 sekä kehittää seurantaan indikaattorit 
 Muotoilla suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen viestejä kahden- ja monenvälisessä 

kansainvälisessä toiminnassa sekä helpottaa tiedonkulkua korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
tutkimusrahoittajien, ministeriöiden sekä muiden toimijoiden välillä 

 Toimia Team Finland Knowledge -verkoston laajennettuna tukiryhmänä
 Ison salin kokoontumisia 7 kpl + 1 seminaari
 Työvaliokunnan kokoontumisia 14 kpl
 Orientaatioperustan mukaiset alaryhmät, jotka kokoontuneet lukuisia kertoja
 Oma Tiimeri -alusta
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KV-Foorumin työskentely
 Henkinen lähtökohta: ”Suomen tulee olla kokoaan suurempi kansainvälinen toimija korkeakoulutuksessa 

ja tutkimuksessa” (vrt. hallitusohjelma)
 KV-Foorumin toimikaudella on julkaistu runsaasti asiaan liittyviä tai sitä sivuavia linjauksia, selvityksiä ja 

ohjelmia (mm. Hallitusohjelma, TIN Visio2030, Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, Talent
Boost -ohjelma,…)

 KV-Foorumin kokouksia ja työvaliokunnan kokoontumisia on leimannut vahva kv-myönteisyys
 Työn alussa laadittiin orientaatioperusta, mikä on jonkin verran ohjannut KV-Foorumin työskentelyä



Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level

Kansainvälinen korkeakoulutus ja tutkimus
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KV-Foorumin suosituksia esimerkinomaisesti 
(1/2) 

 Liitetään korkeakoulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvemmin Suomen tarinaan ja 
maakuvaviestintään keskeisenä mainetekijänä

 KV aina mukana OKM:n ja korkeakoulujen välisissä tulos- ja tavoiteneuvotteluissa
 Jokaisella korkeakouluopiskelijalla opinnoissaan kansainvälisyysosaamista luovia ja vahvistavia osioita
 KV-ohjelmissa ja tutkijoille aina kotimaisten kielten opetusta
 Kansallisen apurahajärjestelmän luominen
 Poikkihallinnollisen tervetulopaketin luominen
 KV-opiskelijoiden työharjoitteluiden kanavoiminen Suomessa suoritettaviksi
 Pysyvä oleskelulupa Suomessa tutkinnon suorittaneelle
 KV-alumnitoiminnan tehostaminen
 Globaalin kestävän kehityksen opetuksen ja tutkimuksen vahvistaminen
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KV-Foorumin suosituksia esimerkinomaisesti 
(2/2) 

 Koulutus- ja tiedediplomatian parempi ja tehokkaampi hyödyntäminen
 Kehitysyhteistyö koulutuksen, tutkimuksen tai innovaatiotoiminnan muodossa
 KV-Foorumin työn jatkaminen jossain muodossa kv-linjausten seuraamiseksi ja kehittämiseksi

Indikaattorit v. 2025 mennessä:
 Suomeen tuleminen 2x ja jääminen 2x ???
 Ulkomaisen henkilökunnan osuus 15 %
 Kaikilla korkeakouluilla palvelulupaus kansainvälisyyden osalta (on/off), vrt. strategiaraha
 Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot (%-osuus)
 Globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tavoitteet määritelty strategioissa (on/off)
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