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Konsernin
kansainvälistyminen
Lapin korkeakoulukonserni on strategiassaan asemoinut
itsensä sekä vahvaksi alueelliseksi, kansalliseksi että
kansainväliseksi korkeakoulukeskittymäksi.
Strategian visiossa todetaan konsernilla olevan mm. lisäarvoa
tuottava ja arvostettu kansallinen ja kansainvälinen
yhteistyöverkosto.
Strategiassa asetettuihin kansainvälistymistavoitteisiin
pääsemiseksi Lapin korkeakoulukonserni sitoutui keväällä
2009 opetusministeriön kanssa käydyissä
sopimusneuvotteluissa vahvistamaan konsernin
kansainvälistä toimintaa.

Kansallinen
kansainvälistymisstrategia
OKM korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009-2015
nostaa esiin viisi toiminnallista teemaa, jotka kuvaavat
keskeisiä kansainvälistämistoiminnan vaatimuksia ja
haasteita korkeakoulusektorilla:

Aidosti
kansainvälisen
korkeakouluyhteisö

Korkeakoulujen
laadun ja vetovoiman
lisääminen

Osaamisen viennin
edistäminen

Monikulttuurisen
yhteiskunnan
tukeminen

Globaalin vastuun
edistäminen

Kv. toimintaohjelma
Aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisö
’Suomalainen korkeakoulutus antaa valmiudet työskennellä
kansainvälisessä toimintaympäristössä.’
Korkeakoulujen laadun ja vetovoiman lisääminen:
’Suomalaiset korkeakoulut ovat kansainvälisesti tunnettuja ja
vetovoimaisia opiskelu-, tutkimus ja työympäristöjä’.

Osaamisen viennin edistäminen
’Suomalaiset korkeakoulut ovat kiinnostavia ja luotettavia
yhteistyökumppaneita, jotka tekevät korkeatasoista ja eri
osapuolia hyödyttävää kansainvälistä tutkimus-, koulutus- ja
kulttuuri - yhteistyötä. Korkeakoulutus ja osaaminen on
kansallisesti merkittävä vientituote’

Monikulttuurisen yhteiskunnan
tukeminen
’Korkeakoulut toimivat aktiivisesti monikulttuurisen
korkeakouluyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi’

• 1.1.Henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksien
lisääminen
• 1.2 Kansainvälistä tutkimusta ja koulutusta on kehitetty
• 1.3. Tutkintojen kansainvälistäminen (opiskelijoiden
kansainvälistäminen)
• 2.1 Kumppanuussuhteiden laatu ja toiminnan kohdentaminen
• 2.2. kansallisesti ja kansainvälisesti relevanttien ja houkuttelevien
yhteisten tutkintojen ja TKI toiminnan rakentaminen
• 3.2. Tarkastella mm. kv. koulutusohjelmat osaamisen viennin
näkökulmasta
• 3.3. kehitetään uusia koulutustuotteita
• 3.4. määritetään sisällölliset painopisteet
• 3.5. määritetään kohdealueet
• 4.1 Kieli ja kulttuuriosaamisen lisääminen; kieli ja
kulttuurikoulutuksen järjestäminen sekä suomalaisille että
kansainvälisille opiskelijoille

5. Globaalin vastuun edistäminen
’Suomalaiset korkeakoulut käyttävät tutkimustaan ja
asiantuntemustaan globaalienongelmien ratkaisemiseen ja
kehitysmaiden oman osaamisen vahvistamiseen. Korkeakoulujen
toiminta rakentuu eettisesti kestävälle pohjalle ja tukee
opiskelijoiden valmiuksia toimia globaalissa ympäristössä ja
y
g
j vaikutuksia."
ymmärtää
oman toiminnan globaaleja

• 5.1 tutkimus, koulutus ja opetus tukevat globaaliin vastuuseen kasvamista
• 5.2 osallistutaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti toiminta-alueen työ- ja
elinkeinoelämän kansainvälistämiseen sekä kehitysyhteistyöhön

Kv. toimintaohjelman viitekehys
KTAMK
- Strategia, visio,
- KTAMK -OKM tuloskauden sopimus,
- Ansaintalogiikka,
- Toimintasuunnitelma,
Konsernin kv
- Kansainvälistymisen
toimintaohjelma
toteutus

RAMK
- Strategia, visio,
- RAMK-OKM tuloskauden sopimus
- Ansaintalogiikka,
- Toimintasuunnitelma,
- Kansainvälistymisen
toteutus

Aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö
monikulttuurisen yhteiskunnan kehittäjänä
ja globaalin vastuun edistäjänä
Korkeakoulujen laadun ja vetovoiman
lisääminen
Osaamisen viennin edistäminen

RKKY, LAMO, Lappia
- Kansainvälistymisen
toteutus

LY
- Strategia, visio,
- LY-OKM tuloskauden sopimus,
- Ansaintalogiikka
- Toimintasuunnitelma,
- Kansainvälistymisen
Toteutus

Kv. ohjelman konkreettiset toimenpiteet 2012
Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälistymisohjelman toimeenpano
Ohjelman toimeenpano käynnistetään 1.4.2012 alkaen seuraavilla kv. Toimintaohjelmaan
ohjelmaan sisältyvillä kehitystehtävillä: (Resurssointi Harri Malinen, Matti Lempiäinen,
Annikki Pulkkinen)
1. Järjestetään konsernin kv. seminaari, johon kutsutaan korkeakoulujen johto ja kv. toimijat.
Seminaarin tavoitteena on yhteisen toiminnan linjaus ja tavoitteet käytännössä sekä
konsernin korkeakoulujen kv. toiminnan suuntaaminen kohti OKM uusia
tulosindikaattoreita.
2. Nimetään konsernin yhteinen kv. toimikunta, joka ja jonka jäsenet vastaavat ohjelman
toteutumisesta korkeakoulujen sisällä (opetus, tutkimus, kehittäminen) tukien konsernin
toimijoita.
3. Kehitetään konsernin ja sen korkeakoulujen vieraskielistä viestintää (sisäistä ja ulkoista),
markkinointia ja rekrytointia.
4. Yhdenmukaistetaan korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan käytänteitä siltä osin kuin se
on tarkoituksenmukaista.
5. Kv. kumppanuuksia integroidaan korkeakouluissa tarkoituksenmukaisella tavalla, mm.
huomioiden perustettu Lapland Innovation osakeyhtiö.

Kv. ohjelman konkreettiset toimenpiteet 2012
6. Tuetaan koulutusvientiä (FINPRO: Future Learning Finland ja konsernin EAKR:
Future Learning Lapland -hankkeita).
7. Kehitetään konsernin instituuttien kansainvälistymistä ja edistetään niiden
kansainvälistä profiilia.
8. Kehitetään yhteistyössä kielikeskuksen ja korkeakoulujen toimijoiden kanssa
kotoutus, kieli, kulttuuri ja perehdytyspalveluita ulkomaisille henkilöstölle ja
tutkijoille sekä tutkinto-opiskelijoille, kehitetään kansainvälisestä näkökulmasta
konsernin sisäisiä opintopolkuja, sisäistä liikkuvuutta ja vieraskielistä ristiin
opetusta.
9. Selvitetään Lapin korkeakoulujen kesä-/talvikoulun toteutuksen mahdollisuudet
2013.
10. Tuetaan kv. tutkimus- ja kehityshankkeiden suuntaamista kohti korkeakoulun
kärkiä ja konsernin innovaatiostrategiaa.

Indikaattorit - laadukas, kansainvälinen, profiloitunut
ja vaikuttava yliopisto
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Kiitos mielenkiinnosta.
Kysymyksiä?
Kommentteja?

