
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohti kansainvälistä ammattikorkeakoulua. 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen 1991–2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oulun yliopisto 

    Historiatieteet 

    Historian pro gradu tutkielma 

    30.8.2017 

    Sanna Pusula 

 



 
 

SISÄLLYS 

JOHDANTO     3 

1.     OULUN VÄLIAIKAINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1991–1995 17 

1.1 Useista oppilaitoksista yhdeksi korkeakouluksi 17 

1.2 Tutustumismatkoja ja kansainvälistymissuunnitelmia 19 

1.3 Kansainvälisen yhteistyöverkon laajeneminen 23 

1.4 Opiskelija- ja opettajavaihdon käynnistäminen 25 

1.5 Vieraskielisen koulutuksen aloittaminen  28 
 

2.      OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 1996–2004 30 

2.1 Vakinaistetun ammattikorkeakoulun ensiaskeleet  
kansainvälisellä korkeakoulukentällä  30 
            

2.2 Kansainvälisten linjausten ja -rakenteiden kehitys 35 

2.3 Kansainvälisten yhteyksien kehittyminen ja opiskelija- ja 
henkilöstöliikkuvuus    42 

2.4 Ensimmäiset vieraskieliset tutkinto-ohjelmat  50 

3.      OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 2005–2013 54 
 
3.1 Kansalliset ja ammattikorkeakoulukohtaiset 
kansainvälistymislinjaukset   54                                     
                    
3.2 Tutkintorakenteiden uudistaminen  61 
         
3.3 Vieraskielisen koulutuksen kehitys  64 
 
3.4 Henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuuden kehitys  70 

 
Loppulause     75 
 
Lähteet ja tutkimuskirjallisuus   79 
 
Liitteet     84    

 



3 
 

JOHDANTO 

 

Kansainvälisyys on ajankohtainen ja mielenkiintoinen teema. Se on aihe, joka lähes 

aina herättää lukijassaan jonkinlaisen reaktion. Se voi henkilöstä riippuen luoda 

mielikuvia joko rajattomista mahdollisuuksista tai mitä pelottavimmista uhkakuvista.  

Korkeakoulumaailmalle kansainvälisyys on perusedellytys. Se on niin sidoksissa 

korkeakoulujen tutkimus- ja opetustehtäviin, että ilman sitä laadukkaasta 

suomalaisesta korkeakoulutuksesta ei voida puhua. Kuitenkin monet suomalaiset 

korkeakoulut kamppailevat yhä kansainvälisyyden ja sen mukanaan tuomien 

vaatimusten ja haasteiden kanssa, eikä niiden sisällyttäminen osaksi sujuvaa 

korkeakoulukulttuuria ole ollut helppoa.  

Tutkielmani käsittelee Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen 

kehitystä väliaikaisen ammattikorkeakoulun perustamisesta 1991 aina vuoden 2013 

loppuun, jonka jälkeen Oulun seudun ammattikorkeakoulu muuttui Oulun 

ammattikorkeakoulu oy:ksi. Tutkimani ajanjakso 1990-luvun alusta aina 2010-luvun 

alkupuolelle on Suomen historiassa mielenkiintoista aikaa. Neuvostoliiton hajoaminen, 

Suomen talouden syöksy ja 90-luvun lama, Euroopan unioniin ja rahaliittoon 

liittyminen sekä 2000-luvun vaihteen kiihkeä talouskasvu rytmittävät Suomen 

yhteiskunnallista kehitystä ja siirtymistä idän poliittisesta vaikutuspiiristä kohti läntistä 

Eurooppaa. Suomen sotien jälkeisen koulutuspolitiikan ehkä yksi merkittävimmistä 

tapahtumista, ammattikorkeajärjestelmän perustaminen, nivoutuu yhdeksi viimeisen 

kolmen vuosikymmenen aikana yhteiskuntaamme muovanneista tekijöistä.  

Henkilökohtainen kiinnostukseni tutkimaani aiheeseen tulee oman työhistoriani 

kautta. Olen työni puolesta ollut kansainvälisen koulutuksen kanssa tekemisissä lähes 

kymmenen vuotta. Aloitin työurani työskentelemällä Oulun yliopiston Kansainvälisten 

Asioiden Yksikössä opiskelijavaihdon parissa. Tämän jälkeen siirryin historianopettajan 

tehtäviin Oulun kansainväliselle koululle, mistä jatkoin edelleen hallinnon 

suunnittelijaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin vieraskielisten 
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tutkinto-ohjelmien rekrytoinnin pariin. Tällä hetkellä toimin Oulun 

ammattikorkeakoulu oy:ssä vieraskielisten tutkinto-ohjelmien suunnittelijana. 

 

Tutkimustilanne  

 

Suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymisestä on tutkittu jonkin verran lähinnä 

yksittäisten korkeakoulujen ja yksittäisten teemojen kautta. Suurin osa suomalaisista 

tutkimuksista on julkaistu 90-luvulla. Laaja-alaista kokonaiskuvaa koko 

korkeakoulukentän kansainvälistymisestä ja sen seurauksista varsinkaan 

ammattikorkeakoulusektorilla ei ole tehty ja tämä tuo osaltaan haasteita relevantin 

tutkimuskirjallisuuden löytämiselle.  

Kenties merkittävimmät suomalaisen koulutuspolitiikan- ja sen kehityksen tutkijat 

tämän tutkielman kannalta ovat RISTO RINNE ja OSMO LAMPINEN. Risto Rinne toimii 

kasvatustieteen professorina ja kasvatustieteen laitoksen johtajana Turun yliopistossa 

ja on Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen, Centre for Research on 

Lifelong Learning and Education, CELE:n johtaja. Tutkimuksissaan hän on laajasti 

käsitellyt kasvatustieteen ja suomalaisen koulutuspolitiikan kehitystä sekä niiden 

suhdetta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin – myös globalisaatioon. Tärkeimmät 

Rinteen teokset tämän tutkielman kannalta ovat Koulutuspolitiikan käytännöt 

kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä, joka käsittelee suomalaisen 

koulutuspolitiikan kehitystä ja keskeisiä ajankohtaisia teemoja kaikilla koulutusasteilla 

aina perusopetuksesta korkeakouluopintoihin ja Koulutuspolitiikka Suomessa ja 

ylikansalliset mallit.  

Osmo Lampinen on puolestaan toiminut Opetusministeriön projektipäällikkönä 

ammattikorkeakoulukokeilun aikana. Tutkielmassani käytän tutkimuskirjallisuutena 

kahta hänen teostaan: Suomen koulutusjärjestelmän kehitys ja Ammattikorkeakoulut – 

vaihtoehto yliopistolle. Näistä ensimmäinen tarkastelee suomalaisen koulutuspolitiikan 

vaiheita viime vuosisadalta nykypäivään ja jäsentää siinä tapahtuneita muutoksia. 

Teoksen näkökulma ulottuu koulutuksen ja muun yhteiskuntakehityksen suhteisiin. 
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Jälkimmäinen teos on Lampisen toimittama artikkelikokoelma, joka yhdessä ARI 

ORELMAN Turun yliopistolle tekemän tutkimuksen Ammattikorkeakoulu Suomeen, 

Väliaikainen ammattikorkeakoulu ulkomaisten kokemusten ja kotimaisten 

suunnitelmien valossa tarkasteltuna kanssa käsittelee suhteellisen perusteellisesti 

suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista ja mahdollisia vaikutuksia 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja korkeakoulujärjestelmään. 

Kansainvälisestä näkökulmasta korkeakoulupolitiikan kehitystä käsittelee puolestaan 

BERND WÄCHTERIN toimittama teos Internationalisation in Higher Education. Bern 

Wächter on toiminut pitkään vuonna 1993 perustetun korkeakoulujen kansainvälisen 

yhteistyön alalla toimivan ajatushautomon, Academic Cooperation Association (ACA), 

johtajana ja hänen kokemuksensa korkeakoulujen kansainvälistymisestä on laaja. 

Toimittamassaan teoksessa Wächter tarkastelee globalisaatiota ja sen mukanaan 

tuomaa korkeakoulujen kansainvälistymistä maailmanlaajuisena ilmiönä: sen syitä, 

toteutumista ja mahdollisia seurauksia. Teoksessa tarkastellaan myös globaalin 

koulutuspolitiikan suuntausten vaikutuksia kansallisten korkeakoulujen tasolla ja 

teemaa syvennetään teoksen sisältämässä seitsemässä esseessä, jotka käsittelevät 

teemoittain kansainvälistymisen kehitystä korkeakouluissa.  

HELENA AITTOLAN toimittama EKG? Eurooppa, Korkeakoulutus, Globalisaatio teokseen 

on puolestaan koottu Jyväskylässä 2002 pidetyn kansallisen valtakunnallisen 

symposiumin puheenvuorot globalisaation ja yhdentyvän Euroopan mukanaan 

tuomista haasteista Suomalaiselle korkeakoululaitokselle. Samaa teemaa jatkaa 

ARENE:n (ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) julkaisema teos 

Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä. Kirjassa käsitellään Euroopan korkeakoulujen 

integraatiokehitystä ja sitä keskeisesti ohjannutta Bolognan prosessia, jonka 

tavoitteena on yhtenäinen ja vetovoimainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 

mennessä. Teoksessa on avattu prosessin keskeisiä käsitteitä ja sen vaikutuksia 

korkeakoulujen kehittämiseen erityisesti ammattikorkeakoulusektorilla. 

IRMA GARAM on tehnyt pitkän uran opetushallituksen alaisessa Kansainvälisen 

liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa CIMO:ssa ja hänen Opiskelijajärjestöjen 
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tutkimussäätiö Otukselle tekemänsä selvitys Kansainvälisyyttä käytännössä, käsittelee 

suomalaisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksia ulkomailla 1990-luvun lopulla. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) on 

vuonna 1996 julkaissut Alankomaiden Haagissa vuonna 1995 pidetyn korkeakoulujen 

kansainvälistymistä koskevan seminaarin pohjalta Internationalisation of Higher 

Education julkaisun. Julkaisussa esitellään eri tutkimustapausten kautta useiden 

maiden lähestymistapoja korkeakoulusektoriensa kansainvälistymispyrkimyksiin. Se on 

tarkoitettu sekä eri valtioiden opetusministeriöille, että korkeakouluhallinnoille, jotka 

ovat kiinnostuneita korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä.  

 

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 

 

Pro gradu tutkielmassani Kohti kansainvälistä ammattikorkeakoulua, Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen 1991–2013, keskityn tutkimaan Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehitystä kyseisenä ajanjaksona. 

Tutkielman aikaraja alkaa Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun perustamisesta 

1991 ja päättää sen vuoteen 2013. Vuoden 2013 jälkeen Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun omistajuusrakenne muuttui ja Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu siirtyi koulutuskuntayhtymän alaisuudesta itsenäiseksi 

osakeyhtiöksi nimeltä Oulun ammattikorkeakoulu oy.  

Tutkielman kannalta yksi tärkeimmistä termeistä, kansainvälinen korkeakoulu, on 

määritelmältään laaja. Pro gradu tutkielmassani käytän Organisation for Economic Co-

operation and Developmentin eli OECD:n käyttämää määritelmää kansainvälisestä 

korkeakoulusta, jota myös opetusministeriö käyttää toimintansa perusteena. 

Määritelmään kuuluvat opiskelija- ja henkilöstövaihdot, vieraskieliset- ja 

kaksoistutkinnon antavat koulutusohjelmat, tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta 

helpottava ECTS-järjestelmä eli the European Credit Transfer System, ja ne mahdolliset 

koulutusohjelmat, joihin kansainvälisyys ja esimerkiksi vaihto-opiskelu on jo valmiiksi 
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sisällytetty.1 OECD:n jäsenmailla ei ole velvollisuutta noudattaa sen antamien 

arviointien suosituksia, mutta usein ne toimivat tiedon lähteinä ja perusteluina 

kansallisissa lakiuudistuksissa – näin myös Suomessa. Järjestön arviointeihin viitataan 

erityisesti verrattaessa Suomen sijoittumista suhteessa muihin OECD maihin ja 

perusteltaessa kansallisten uudistusten välttämättömyyttä globaalin kilpailun 

vahvistamiseksi.2 Käyttämäni määritelmän lisäperusteena on, että samaisia 

kansainvälisyyden mittareita käyttää myös Korkeakoulujen Arviointineuvosto (KKA) 

arvioidessaan korkeakoulujen kansainvälistymistä korkeakoulujen auditoinnin eli 

laadun arvioinnin yhteydessä.  Viimeisenä perusteluna kyseisen määritelmän käytölle 

on, että siihen sisällytetyt laskennalliset mittarit, opiskelija- ja henkilöstövaihto ja 

vieraskieliset koulutusohjelmat, ovat olleet niitä opetusministeriön 

ammattikorkeakouluille asettamia kansainvälisyyttä mittaavia tekijöitä, joiden 

perusteella ministeriö on myöntänyt rahoitusta.  

Tutkielma etenee aikarajauksensa puitteissa kronologisesti, jolloin yksi pääluku vastaa 

tiettyä ajanjaksoa. Ensimmäinen pääluku kattaa vuodet väliaikaisen 

ammattikorkeakoulun perustamisesta 1991 elokuuhun 1996 saakka, jolloin Oulun 

väliaikainen ammattikorkeakoulu vakinaistettiin ja mukaan liitettiin Oulun teknillinen 

oppilaitos. Ensimmäisessä pääluvussa tutkin, mitä kansainvälistymiseen liittyviä 

vaatimuksia opetusministeriö on juuri perustetuille ammattikorkeakouluille asettanut. 

Miten Oulun seudun ammattikorkeakoulun toiminnassa vastattiin näihin 

valtionhallinnon puolesta annettuihin ohjeisiin ja millaisia kansainvälistymistavoitteita 

ammattikorkeakoulun johto korkeakoululleen asetti? Päästiinkö asetettuihin 

tavoitteisiin? Miten kansainvälisyys alkoi korkeakoulussa ja miten sen kehitys näkyi 

opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa, annetun vieraskielisen opetuksen määrässä tai 

ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärissä?  

Työn laajuuden rajaamiseksi olen jättänyt ammattikorkeakoulun kansainväliset 

hankkeet pois. Poikkeuksena olen kuitenkin maininnut pro gradu tutkielmassani ne 

ammattikorkeakouluhallituksen pöytäkirjoissa mainitut hankkeet, joiden olen katsonut 

                                                           
1
 OECD documents 1996, 11. 

2
 Kallo 2011, 102. 
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olevan merkityksellisiä työni kannalta ja jotka ovat edistäneet Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun kansainvälistymistä. 

Toinen pääluku käsittelee ajanjaksoa elokuusta 1996 vuoteen 2004, jolloin Bolognan 

prosessin mukainen kaksiportaisen tutkintomallin kehitys aloitettiin Suomen 

ammattikorkeakouluissa. Tässä pääluvussa tutkin, miten kansainvälisyys kehittyi 

vakinaistetun ammattikorkeakoulun alkuvuosina. Mitä muutoksia eurooppalaisella 

korkeakoulusektorilla tapahtui pääluvussa käsiteltävän ajanjakson aikana ja miten ne 

vaikuttivat suomalaiseen korkeakoulusektorin kehitykseen. Millaisia 

kansainvälistymiseen liittyviä vaatimuksia ministeriö juuri vakinaistetuille 

ammattikorkeakouluille asetti? Miten henkilöstö- ja opiskelijavaihto kehittyivät luvussa 

käsiteltävänä ajanjakson ja millaisia ammattikorkeakoulun sisäisiä tukitoimia 

kansainvälistymisen edistämiseksi tehtiin? 

Kolmas pääluku käsittelee viimeistä ajanjaksoa vuodesta 2005 vuoden 2013 loppuun. 

Luvussa käsiteltävän ajanjakson aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulu on ollut 

olemassa yhtäjaksoisesti yli 14 vuotta, joista vakinaistettuna ammattikorkeakouluna 

lähes kymmenen. Mielestäni voidaan olettaa, että mahdolliset perustamiseen 

liittyneet vaikeudet ovat ajan kuluessa vähentyneet ja ammattikorkeakoulun toiminta 

ja toimintamallit ovat jo ainakin osittain vakiintuneet. Viimeisessä pääluvussa 

tarkastelen, miten kansainvälistyminen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kehittyi 

käsiteltävänä ajanjaksona. Millaisia kansainvälistymistä koskevia vaatimuksia opetus- ja 

kulttuuriministeriö ammattikorkeakouluille asetti ja miten ne näkyivät Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun toiminnassa. Miten opiskelija- ja henkilöstövaihto kehittyivät 

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa viimeisen tarkastelujakson aikana? Lisääntyikö 

vieraskielinen opetus ja millainen oli korkeakoulun sisäisten tukitoimien kehitys? 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimustyössäni käytän sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Laadullisen tutkimusmenetelmän puitteissa tarkastelen opetusministeriön 
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ammattikorkeakouluille asettamia kansainvälistymiseen liittyviä tavoitteita ja vertailen, 

kuinka Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on vastattu asetettuihin tavoitteisiin eri 

ajanjaksoina. Tutkimukseni päälähteinä käytän sekä opetusministeriön julkaisuja, että 

raportteja tutkimustani koskevalta ajanjaksolta ja ammattikorkeakoulun omien 

ylimpien hallintoelinten kokousmuistioita ja pöytäkirjoja.  

Väliaikaisen ammattikorkeakoulun ajalta näitä hallintoelimiä olivat 

ammattikorkeakoulun ulkopuolinen ohjausryhmä ja korkeakoulun sisäinen 

johtoryhmä. Lisäksi olen tutkinut väliaikaisen ammattikorkeakoulun 

toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia ja strategioita sekä kansainvälisten asioiden 

asiakirjoja.  

Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen yhteydessä 1996 hallinnollinen päätösvalta 

siirtyi Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, jossa ylintä 

päätösvaltaa käytti yhtymäkokous ja yhtymähallitus, joka perusti 

ammattikorkeakoulun asioista vastaavan korkeakouluhallituksen. Uuden 

ammattikorkeakoulun hallintojärjestelmä haki ensimmäisinä vakinaistamisvuosinaan 

muotoaan ja tästä johtuen tutkielmani kannalta tärkeämpiä lähteitä 

ammattikorkeakoulun toiminnan osalta ovat korkeakouluhallituksen pöytäkirjat 

19.9.1996–17.6.1997, johtokunnan pöytäkirjat 20.1.1998–9.12.1999 ja 

ammattikorkeakoulun hallitutuksen pöytäkirjat 19.1.2000–31.12.2013. Edellä mainitut 

hallintoelimet rehtorin johdolla käyttivät ammattikorkeakoulun ylintä sisäistä 

päätösvaltaa.   

Väliaikaisen ammattikorkeakoulun arkistosta poiketen, vakinaistetun 

ammattikorkeakoulun arkistossa ei ole erillisiä kansainvälisten asioiden 

kokousmuistioita tai pöytäkirjoja. Koska kulloisetkin ylimmät hallintoelimet rehtorin 

johdolla ovat käyttäneet ammattikorkeakoulun ylintä sisäistä päätösvaltaa, on koko 

ammattikorkeakoulua ja sen linjauksia koskevat päätöksen tehty niissä. Näin ollen olen 

rajannut arkistomateriaalini koskemaan vain korkeakouluhallituksen ja sitä 

seuranneiden hallintoelinten pöytäkirjoja. Tämä on ollut järkevää koska olen halunnut 

tarkastella koko ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehitystä, jonka kannalta 
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kaikkia yksiköitä koskevat linjauksen ovat olleet merkittäviä, mutta myös pitääkseni 

tutkimuslähteiden määrän kohtuullisena.  

Painamattomien arkistolähteiden lisäksi olen tutkinut saatavilla olleita 

ammattikorkeakoulun toiminta- ja vuosikertomuksia. Niitä ei kuitenkaan ole painettu 

koko tutkielmaani koskevalta ajanjaksolta vaan niiden julkaiseminen on päättynyt 

lukuvuoteen 2004–2005.  

Opiskelija- ja henkilöstövaihdon tilastollista kehitystä tutkin pro graduni vuosirajausten 

puitteissa. Nämä tiedot on kerätty vuosittain vuoteen 2010 saakka opetusministeriön 

koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ylläpitämään KOTA-tietokantaan, joka on tarjonnut 

korkeakoulu- ja koulutusalakohtaista tilastotietoa. Vuodesta 2010 eteenpäin vastaavat 

tiedot on kerätty opetushallituksen VIPUNEN-raportointiportaaliin. 

Haastavaksi tutkimuksen tekee se, että tutkittava ajanjakso on lähellä nykypäivää. 

Lisäksi oman haasteensa tuo se, että olen omalla työpanoksellani ollut vaikuttamassa 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehitykseen viimeisen 

kahdeksan vuoden ajan. Myös useat ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen parissa 

työskentelevät henkilöt ovat jokapäiväisiä työtovereitani. Tutkimusta tehdessä on 

tärkeää muistaa säilyttää objektiivinen ja tutkiva ote aiheeseen.  

 

Suomalaisen koulutuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset vaikutteet 

 

Suomi kuuluu koulutuspolitiikaltaan keskitettyihin maihin, joissa koulutusta säädellään 

yhtenäisellä lainsäädännöllä. Tärkein koulutuspoliittinen vaikuttaja on valtion 

keskushallinto, joka toimii koulutuspolitiikan keskeisenä muotoilijana.3 Suomen 

koulutuspolitiikan painopisteet ovat vuosikymmenten saatossa kuvastaneet kunkin 

ajan kansallista ja kansainvälistä poliittisyhteiskunnallista ilmapiiriä. Yhteiskunnallisista 

                                                           
3
 Lampinen 1998, 10 



11 
 

tavoitteista kansallisuusaate, taloudellisen kasvun ideologia sekä yhteiskunnallisen 

tasa-arvon tavoittelu ovat kolme koulutuspolitiikkaa vahvimmin ohjannutta aatetta.4  

Kansainvälisten tekijöiden vaikutus suomalaisen koulutuspolitiikan taustalla on aina 

ollut keskeistä, ja monilla kansainvälisillä järjestöillä ja organisaatioilla on edelleen 

tärkeä rooli suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Näitä ovat muun muassa 

Pohjoismaiden neuvosto ja sen alaiset hallintoelimet, YK:n kasvatus-, tiede- ja 

kulttuurijärjestö UNESCO, Maailmanpankki sekä erityisesti Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestö OECD, Euroopan Neuvosto ja kaikkein merkityksellisimpänä 

Euroopan Unioni.5  

Pohjoismaiden neuvoston koulutukselle asettamia yhteisiä painopisteitä ovat 

perinteisesti olleet pohjoismaisen liikkuvuuden edistäminen, elinikäinen oppiminen 

sekä koulutuksen aluevaikutukset. Lisäksi pohjoismaista yhteistyötä tehdään laajasti 

ilman virallisia päätöksiä suoraan oppilaitosten ja järjestöjen välillä.6  

OECD on puolestaan vuosikymmenten ajan ollut tärkeä viiteorganisaatio, jota vasten 

suomalaisia koulutuspoliittisia ratkaisuja on reflektoitu. Sen keskeisiä toimielimiä 

koulutuksen kannalta ovat Koulutuskomitea ja tutkintolaitos CERI:n (Centre for 

Educational Research and Innovation) Hallintoneuvosto. OECD:n merkittävin työ on 

koulutusindikaattoreiden kehittäminen ja niiden vuosittainen julkaiseminen Education 

Policy at a Glance -julkaisussa. Lisäksi koulusaavutusten tuloksia saadaan järjestön 

omasta PISA-hankkeesta. Erityisesti järjestön suorittamat koulutuspolitiikan 

tutkimukset maittain ja teemoittain ovat muovanneet suomalaista koulutuspolitiikkaa 

1980-luvulta lähtien. Niistä saadut keskeiset tulokset kootaan joka vuosi ilmestyvään 

Education Policy Analysis -julkaisuun. UNESCO:lla on pitkä perinne kasvatuksen 

arvokeskustelijana sekä koulutuksen yleisten suositusten hyväksyjänä. Suomen 

prioriteetit UNESCO-yhteistyössä ovat ihmisoikeus- ja kansainvälisyyskasvatus sekä 

2000-luvun Education for All -prosessi, jonka tavoitteena on ollut taata maailman 

kaikille lapsille peruskoulutus vuoteen 2015 mennessä.7 

                                                           
4
 Lampinen 1998, 28 

5
 EU Strategiatyöryhmän muistio 2001, 7. 

6
 EU Strategiatyöryhmän muistio 2001, 9. 

7
 EU Strategiatyöryhmän muistio 2001, 9. 
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Suomesta tuli Euroopan vanhimman poliittisen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestön, 

Euroopan neuvoston, täysjäsen vasta 1989, mutta järjestön toimintaan on osallistuttu 

pienemmässä mittakaavassa jo 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1970 Euroopan 

neuvoston puitteissa solmittu ensimmäinen sopimus, kulttuuriyleissopimus, kattoi 

myös koulutussektoriyhteistyön. Muita Suomen painopisteitä Euroopan neuvoston 

yhteistyössä ovat olleet kielten opetus sekä Itä-Euroopan koulujärjestelmien 

uusiminen.8  

Kenties merkittävin kansainvälinen vaikuttaja Suomen koulutuspolitiikassa on ollut 

Euroopan unioni. Vaikka koulutuspolitiikka ei ole ollut Euroopan unionin tärkeimpiä 

painopisteitä on jäsenmaiden välistä yhteistyötä koulutuksen osalta syvennetty ja 

aktivoitu järjestelmällisesti 1980-luvulta lähtien. Koulutuspolitiikan tavoitteena on ollut 

edistää Euroopan kulttuurien ja kielten tuntemusta, nuorison, opiskelijoiden ja 

opettajien liikkuvuutta, tietojen ja kokemusten vaihtoa sekä oppilaitosten välistä 

yhteistyötä. Lisäksi unioni on pyrkinyt edistämään tutkintojen ja opintosuoritusten 

korvaavuuden tunnistamista sekä koulutusta koskevan informaation levittämistä. 

Koulutusta koskevia direktiivejä on säädetty vähän, mutta niitä tärkeämmässä 

asemassa ovat olleet erilaiset yhteistyöohjelmat: opiskelijavaihtoa koskeva Erasmus, 

vieraiden kielten opiskelua tukeva Lingua, korkeakouluopetusta ja koulujen välistä 

yhteistyötä koskeva Sokrates sekä Leonardo-ohjelma, joka kattaa ammatillisen 

koulutuksen kaikki tasot. Sopimusjärjestelyt ovat mahdollistaneet Suomen 

osallistumisen Euroopan unionin yhteistyöohjelmiin jo ennen varsinaista 

unionijäsenyyttä 1995. Vuodesta 1989 lähtien Suomi osallistui Comett II-ohjelman 

toiseen vaiheeseen, joka koski Euroopan Yhteisön korkeakoulujen ja teollisuuden 

välistä tekniikan alan koulutusta ja korkeakouluopiskelijoiden opiskelijavaihtoa 

tukevaan Erasmus-ohjelmaan vuodesta 1991. Vuodesta 1995 eteenpäin Suomi ja muut 

EFTA-maat ovat osallistuneet kaikkiin Euroopan Unionin koulutusohjelmiin. Lisäksi 

unionin rakennerahastojen toimintaan, erityisesti sosiaalirahaston ja 

aluekehitysrahaston toimintaan, on sisältynyt koulutukselle tärkeitä hankkeita.9  

                                                           
8
 EU Strategiatyöryhmän muistio 2001, 9. 

9
 Lampinen 1998, 191–201. 
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Vuonna 2000 julkaistiin Euroopan unionin Eurooppa-neuvoston Lissabonin kokouksen 

päätelmä, joka korosti koulutuksen roolia Euroopan unionin kehittämisessä. Tämän 

päätelmän linjausta Lissabonin jälkeen pidetyt neuvostokokoukset edelleen jatkoivat ja 

joulukuussa 2000 pidetty Nizzan kokous hyväksyi toimintasuunnitelman opettajien, 

opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi. Tämä sopimus oli merkittävä 

askel suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisyydelle.10 

Osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, Suomi on saanut sekä tietoa uusista, 

koulutuspoliittisista virtauksista, että tukea omiin valintoihinsa. Suomi on myös ollut 

auttamassa kehittymättömämpien maiden koulutuksen kehittämistä. 11 

 

Suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän kansainväliset esikuvat  

 

Toisen maailmansodan jälkeinen yhteiskunnallinen kehitys loi paineita 

korkeakoululaitoksen kehittämiselle useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Varallisuuden 

kasvu, ajatus korkeakoulutuksen toimimisesta valtiontalouden kiihdyttimenä, vaatimus 

vapaasta kilpailusta sekä tasa-arvosta, oikeudenmukaisuusajattelun kasvu ja 

lisääntyneet keskiasteen jatkokoulutusmahdollisuudet toivat painetta uudistaa 

korkeakoululaitoksia ja lisätä koulutusta. Koska vanhojen eliittiyliopistojen rakenteet 

eivät taipuneet räjähdysmäisesti kasvaneen koulutustarpeen vaatimuksiin, pyrittiin 

useimmissa maissa koulutuksen lisääntymisen ongelma ratkaisemaan muodostamalla 

tiedekorkeakoulujen rinnalle ei-yliopistollinen korkea-aste.12  Tarvetta oli erityisesti 

käytännön ammattiin johtavalle korkeakoulutukselle, mikä silti mahdollistaisi laaja-

alaisen alan hallinnan ja jonka opetus perustuisi yleissivistävälle ja teoreettiselle 

pohjalle. Opetuksella tuli ennen kaikkea olla kiinteä yhteys lähialueen teollisuuteen, 

kauppaan ja julkisiin palveluihin. Edellä mainittujen lisäksi kaikille kehittyville 

ammattikorkeakoulujärjestelmille yhteinen piirre oli voimakkaasti kehittyvä 

                                                           
10

 EU Strategiatyöryhmän muistio 2001, 8-10. 
11

 Lampinen 1998, 191-201. 
12

 Orelma 2000, 19. 



14 
 

kansainvälinen yhteistoiminta opintojen sisältöjen koordinoinnissa sekä opiskelija- ja 

opettajavaihdossa.13 

Uuden korkeakoulujärjestelmän perustamisen yhteydessä jouduttiin myös 

määrittelemään sen suhde ennestään olemassa oleviin yliopistolaitoksiin. 

Ammatillisten korkea-asteen koulujen muodostamisessa eri maissa onki käytetty 

kolmenlaisia malleja: yhtenäis-, hajautettu- sekä duaalimalli.14  

Yhtenäismallissa korkeakoululaitos muodostaa ylätason, jonka alla on koko keskiasteen 

jälkeinen koulutus. Tässä mallissa kaikki koulutusohjelmat on porrastettu siten, että ne 

johtavat joko yliopistolliseen pitempään tutkintoon tai korkea-asteen lyhyempiin 

kursseihin. Yhtenäismalli on käytössä esimerkiksi Ruotsissa.15  

Hajautetussa mallissa puolestaan koko korkeakoululaitos muodostuu itsenäisistä ja 

keskenään eri tavoin kerrostuneista instituutioista. Tässä mallissa yliopistoista erillään 

olevien korkeakoululaitosten nähtiin olevan sopivampia suurille opiskelijamassoille. 

Hajautetusta mallista erimerkkinä voidaan mainita Ranskan teknilliset ammatilliset 

korkeakoulut IUT; Instituts universitaires de technologie.16  

Duaalimallissa puolestaan perinteisen yliopistolaitoksen rinnalla on oma vahva 

ammattikorkeakoululaitos. Tämä korkeakoulumalli löytyy Suomen lisäksi esimerkiksi 

Saksata ja Iso-Britanniasta.17 

 

Ammattikorkeakoulu osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen yhteiskunnallinen liikehdintä Euroopassa levisi 

väistämättä myös Suomeen.  Yhteiskunnan nopea rakennemuutos sekä työelämän 

kehitys johtivat omalta osaltaan Suomen koulutusjärjestelmän uudelleentarkasteluun. 

                                                           
13

 Oulun kaupungin ammattikorkeakoulukokeilun suunnittelun ohjausryhmä. Pöytäkirja 3/1990. Oulun 
väliaikaisen ammattikorkeakoulun arkisto (OVAA) Cd:1. 
14

 Orelma 1992, 20. 
15

 Orelma 1992, 20.. 
16

 Orelma 1992, 20-21. 
17

 Orelma 1992, 21. 
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1950–luvulle tultaessa korkeakoulujen lukumäärä ja sijainti olivat edelleen samat kuin 

sotia edeltävänä aikana. Uusien haasteiden edessä olemassa oleva korkeakouluopetus 

koettiin riittämättömäksi, ja vanhojen Etelä-Suomen yliopistojen vastustuksesta 

huolimatta Urho Kekkonen aloitti presidenttikaudellaan määrätietoisen uusien 

yliopistojen perustamisen maakuntiin. Myöhempien vuosikymmenten saatossa tämä 

osoittautui yhdeksi tärkeimmistä aluepoliittisista toimenpiteistä, joka vähensi 

tehokkaasti maakuntien nuorison valumista etelään, tyydytti alueellista puutetta eri 

alojen ammattilaisista kuten lääkäreistä, insinööreistä ja opettajista sekä vauhditti 

monin tavoin alueellista kehitystä. Oli myös selvää, ettei 1960–luvulta lähtien huimasti 

kasvanut ylioppilasmassa olisi enää mahtunut vanhoihin yliopistoihin. Pohjois-Suomen 

ensimmäinen oma korkeakoulu perustettiin 1958, kun Oulun yliopisto aloitti 

toimintansa.18 Uusien yliopistojen perustamisen lisäksi 1970-luvulla käynnistynyt 

mittava keskiasteen koulu-uudistus, joka jatkui edelleen 1980-luvulla 

koulutusrakenteiden ja -sisällön uudistamisella, lykkäsi 

ammattikorkeakoulujärjestelmän lopullista perustamista parilla vuosikymmenellä.19 

 

Ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen perustamisesta Suomeen keskusteltiin jo 

1960-luvulla. Valtioneuvosto oli vuonna 1968 asettanut komitean professori Pekka 

Ahosen johdolla suunnittelemaan peruskoulu-uudistuksen jälkeistä, teknillisen 

opetuksen yleistä järjestämistä ja porrastamista niin, että siinä olisi huomioitu sekä 

pohjakoulutuksessa tapahtuvat mahdolliset muutokset että elinkeinoelämän kehitys. 

Komitean vuonna 1971 julkaisema mietintö sisälsi useita ehdotuksia, joiden 

yhtymäkohtia on nähtävissä tämän hetken ammattikorkeakoulujärjestelmässä. Vaikka 

Ahosen komitean esitys sai insinöörikentältä innostuneen vastaanoton, esitys ei 

kuitenkaan vielä toteutunut. Tärkeimpinä syinä tähän voitiin pitää juuri valmiiksi 

saatua tutkinto-uudistusta, jonka mukaan korkeakoululaitokseen kuului vain yhden 

tason tutkintoja. Toinen merkittävä syy mietintöä kohtaan nousseeseen vastustukseen 

oli juuri käynnistymässä ollut keskiasteen uudistus, jonka mukaan ammatilliset 

                                                           
18

 Vahtola 2003, 399. 
19

 Jääskeläinen 2000, 18. 
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oppilaitokset, opistot mukaan lukien, sijoittuivat keskiasteelle peruskoulun ja 

yliopistojen väliin.  

 

Ammattikorkeakoulu-uudistus käynnistyi toden teolla vasta Christoffer Taxellin 

opetusministerikaudella 1980-luvun lopulla. Useista yhteiskunnallisista paineista 

keskeisimpänä syynä tähän voidaan pitää ylioppilassumaa, johon oli etsitty ratkaisua jo 

useissa ministeriön asettamissa työryhmissä ja jota ei aikaisempina vuosikymmeninä 

perustetuista uusista yliopistoista huolimatta saatu pienenemään. Työryhmien 

työskentely sai konkreettisen tuloksen 1989, kun Opetusministeriön 

koulutuspoliittinen visio julkaistiin ja malli ammattikorkeakoulusta yliopiston 

rinnakkaisena oppilaitoksena vakiintui.20 Ammattikorkeakoulumalli nähtiin 

tehtävältään yliopistoa enemmän ammatillisesti suuntautuneena korkeakouluna ja 

rakenteeltaan se muistutti Länsi-Saksan ja Alankomaiden vastaavaa järjestelmää. 

Tärkeänä perusteena duaalimallin, eli kahden korkeakoulusektorin mallin, valinnalle oli 

korkeamman ammatillisen koulutuksen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen. Liian 

tiukan yhteyden yliopistoihin pelättiin sulauttavan ammattikorkeakouluopetuksen 

yliopistomallin muotteihin. Koulutuskokeiluja koskeva lakiesitys tuotiin eduskunnan 

käsittelyyn tammikuussa 1991 ja hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa 

15.2.1991. Kokeilulain perusteella hallitus myönsi kokeiluluvan 19 väliaikaiselle 

ammattikorkeakoululle. Näin sai alkunsa yksi 1990-luvun merkittävimmistä koulu-

uudistuksista, entisen opistoasteen pohjalle rakennettu ammatillinen 

korkeakoulujärjestelmä. 21 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Jääskeläinen 2000, 19. 
21

 Vahtola 2003, 399. 



17 
 

1 OULUN VÄLIAIKAINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1991 – 1995 

 

1.1 Useista oppilaitoksista yhdeksi korkeakouluksi  

Ammattikorkeakoulukokeilun alkaessa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä puuttui 

ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen väliltä taso, jolla olisi voitu 

joko korottaa ammatillisen koulutuksen tasoa tai muuntaa tiedekorkeakoulujen 

opetusta enemmän ammattisuuntautuneeksi. Useita vuosia vaivannut kansallinen 

ylioppilassuma oli edelleen ratkaisematta ja suomalainen koulutusjärjestelmä erosi 

rakenteellisesti muista länsimaisista järjestelmistä, mikä vaikeutti huomattavasti sekä 

itse järjestelmän että tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta.22  

Ammattikorkeakoulujärjestelmää suunniteltaessa koulutuksen kansainvälistyminen oli 

noussut suomalaisen yhteiskunnan keskeiseksi koulutuspoliittisesti tavoitteeksi. Tähän 

vaikuttaneita tekijöitä olivat luonnollisesti Suomen kansainvälisessä asemassa 

tapahtuneet muutokset ja erityisesti osallistuminen Euroopan integraatioprosessiin. 

Integraatioprosessiin osallistuminen edellytti varsin voimakasta kansainvälisen 

toiminnan vahvistamista koko koulutusjärjestelmässä, mutta erityisesti maan 

korkeakoulutuksessa. Tästä johtuen ammattikorkeakoulujen kansainvälistäminen oli 

alusta saakka uudistuksen keskeisiä tavoitteita.23 

Opetusministeriöön oli kevään 1990 loppuun mennessä saapunut lähes 70 

ammattikorkeakouluesitystä.24 Näistä esityksistä myönnettiin valtioneuvoston 

päätöksellä lupa 22 väliaikaisen ammattikorkeakoulun perustamiselle, joiden joukossa 

oli myös Oulun väliaikainen ammattikorkeakoulu. 11.4.1991 annetussa päätöksessä 

Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulukokeilun muodostivat Oulun kauppaoppilaitos, 

Oulun sosiaalialan oppilaitos, Oulun terveydenhuolto-oppilaitos, Oulaisten 

terveydenhuolto-oppilaitos sekä Oulun diakoniaopisto. Omistuspohjaltaan 

ammattikorkeakoulukokeiluun valikoituneet oppilaitokset edustivat valtion, kunnallisia 

                                                           
22

 Oulun kaupungin ammattikorkeakoulukokeilun suunnittelun ohjausryhmä. Pöytäkirja 3/1990. OVAA. 
Cd:1. 
23

 Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia 2001, 1. 
24

 Jääskeläinen 2000, 21. 
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ja yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia.25 Ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa 

Oulun ja Oulaisten terveydenhoito-oppilaitoksissa kevätlukukaudella 1992.26 

Kaikilla oppilaitoksilla oli oma pitkä historiansa, ja ne olivat tottuneet toimimaan 

autonomisesti oman rehtorinsa johdolla. Oppilaitoksista vanhin oli Oulun 

kauppaoppilaitos, joka oli perustettu 1864, ja Oulun diakoniaopisto ja Oulun 

terveydenhuolto-oppilaitos 1896.27  

Erilaisista lähtökohdista ja toimintakulttuureista johtuen oppilaitoksilla oli hyvinkin 

toisistaan poikkeavat näkemykset ja painotukset sille, mitkä osa-alueet ne kokivat 

tulevassa ammattikorkeakoulutyöskentelyssä tärkeiksi. Ammattikorkeakoulukokeilun 

myötä osa opistojen aiempaa autonomiaa pyrittiin korvaamaan kaikille yhteisillä 

toimintamalleilla ja tavoitteilla.  

Ministeriöön lähetetyn yhteisen kokeilusuunnitelman mukaisesti Oulun väliaikaisen 

ammattikorkeakoulun esikuvat olivat eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä ja tavoite 

oli tarjota opiskelijoille ammatillisesti suuntautunutta laaja-alaista koulutusta 

tieteelliseltä pohjalta.28 Lisäksi mukana olevat koulutusohjelmat aikoivat huomioida 

vieraat kielet ja kulttuurit sekä huolehtia kansainvälisyyden toteutumisesta 

koulutuksen sisällössä ja koulutusjärjestelyissä, sillä yhteiskunnan vaatimukseen 

näiden osa-alueiden tuntemiselle odotettiin kasvavan huomattavasti tulevina vuosina. 

Myös kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja opiskeluyhteistyötä aiottiin koko 

ammattikorkeakoulun tasolla kehittää.29  

Kokeilusuunnitelma kuvasti hyvin 1990-luvun alun suomalaisen yhteiskunnan 

kansainvälistyvämpää henkeä. Neuvostoliiton hajoaminen avasi Suomelle 

mahdollisuuden hakeutua tiiviimmin osaksi Länsi-Eurooppaa ja nämä tavoitteet 

heijastuivat myös opetusministeriön ammattikorkeakoulujärjestelmälle asettamiin 

tavoitteisiin.  

                                                           
25

 Rehtori Annikki Lämsän raportti Oulun lääninhallituksen Koulutusosastolle. 1.2.1991. OVAA. Cd:1. 
26

 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 1993. 8.9.1992. OVAA. Cb:1. 
27

 Oulun ammattikorkeakoulun toimintakertomus 1993. OVAA. Da:1. 
28

 Oulun kaupungin ammattikorkeakoulukokeilun suunnittelun ohjausryhmä. Pöytäkirja 4/1991. OVAA. 
Cd:1. 
29

 Ammattikorkeakoulukokeilun suunnittelun ohjausryhmä. Pöytäkirja 3/1990. OVAA. Cd:1. 
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Jokainen ammattikorkeakoulukokeiluun osallistuva oppilaitos listasi omalta osaltaan 

vahvuuksia, joita toisi uuteen ammattikorkeakouluun.  Kansainvälisyys ja sen sisällään 

pitämät osa-alueet nostettiin esille vain Oulun kauppaoppilaitoksessa ja Oulun 

diakoniaoppilaitoksessa, joilla molemmilla oli entuudestaan sekä opiskelija- että 

opettajavaihtoa, kansainvälisiä projekteja ja yhteistyökumppaneita. 30  

On ymmärrettävää, että juuri kyseisillä oppilaitoksilla oli kokemusta oman toimintansa 

kansainvälistymisen kehittämisestä. Kansainväliset yhteydet, sekä kaupan alalla että 

lähetystyössä, ovat keskeinen osa molempien ammattialojen perustoimintaa ja 

molemmat oppilaitokset kouluttivat ammattilaisia, ei ainoastaan alueellisiin ja 

kansallisiin tarpeisiin, mutta myös kansainvälisiin tehtäviin. Lisäksi kumpikin oppilaitos 

näki väliaikaisen ammattikorkeakoulukokeilun mahdollisuutena kansainvälisyyden 

edelleen kehittämiselle. Kolme muuta Oulun seudun ammattikorkeakouluun liittynyttä 

oppilaitosta, Oulun terveydenhuolto-oppilaitos, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos 

ja Oulun sosiaalialanoppilaitos, eivät nostaneet ollenkaan kansainvälisyyttä esille 

listatessaan omia vahvuuksiaan. Niiden kansainvälinen toimintansa oli joko vielä niin 

pienimuotoista, että sitä ei voitu tuoda esille kaikkia oppilaitoksia hyödyttävänä 

vahvuutena, tai sitten sitä ei nähty toiminnan kannalta oleelliseksi.  

 

1.2 Tutustumismatkoja ja kansainvälistymissuunnitelmia 

 

Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun kansainvälistämistoiminta jouduttiin 

Kauppaoppilaitoksen ja Diakoniaopiston aiemmista kansainvälisistä yhteyksistä 

huolimatta aloittamaan lähes alusta, sillä ammatillisissa oppilaitoksissa ei ollut 

kansainvälisyyttä siinä mielessä kuin se tällä hetkellä ymmärretään. Lisäksi 

ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastannut keskusvirasto, 

Ammattikasvatushallitus (AKH), oli väliaikaisten ammattikorkeakoulujen perustamisen 

                                                           
30

 Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun Ohjausryhmän neuvottelu. Muistio 30.8.1991. OVAA. Cd:1. 
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aikaan lähettänyt ammatillisille oppilaitoksille kirjeen, jossa se kielsi opiskelijoiden 

ulkomaanmatkat lukukausien aikana.31  

Jo ammattikorkeakoulun suunnitteluvaiheessa aloitettuja tutustumisvierailuja 

ulkomaisiin korkeakouluihin jatkettiin ja mallia haettiin erityisesti opetus- ja 

hallintojärjestelmien kehittämiseen. Tutustumismatkat suuntautuivat lukuvuoden 

1991–1992 kuluessa Hollantiin, Saksaan, Belgiaan, Australiaan, Iso-Britanniaan ja 

Kanadaan.32  

Kansainvälistymistoiminta keskittyi parin ensimmäisen toimintavuoden aikana lähes 

kokonaan yhteistyösopimusten solmimiseen, yhteistyön aloittamiseen ulkomaisten 

korkeakoulujen kanssa ja kansainvälisen toiminnan edellytysten luomiseen. 

Ammattikorkeakoulun johtoryhmä näki kansainvälisen toiminnan mahdollisuutena  

kehittää opetustoimintaa vastaamaan entistä paremmin työelämän 

muuttuviin tarpeisiin ja kohottaa oppilaitoksessa annettavan koulutuksen 

tasoa. Kansainvälisiä yhteyksiä luomalla oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat 

integroituvat entistä tiiviimmin Eurooppaan antaen näin valmiuksia 

työelämän ja koulutuksen yleiseurooppalaisten vaatimusten 

ymmärtämiseen.33  

Viedäkseen kansainvälisyyskehitystä eteenpäin myös oppilaitoksissa johtoryhmä asetti 

lukuvuoden 1991–1992 aikana erillisen työryhmän selvittämään kansainvälistymiseen 

liittyviä toimenpiteitä eri oppilaitoksissa ja koordinoimaan niitä. Tämän tarkoituksena 

oli yhdistää eri oppilaitosten voimavaroja kansainvälisyyden edistämiseksi.34  

Työryhmän perustaminen noudattelee kehittyneiden maiden korkeakouluissa yleisesti 

käytössä olevaa korkeakouluhallinnonrakennetta, jossa keskitetty hallintoportaan 

keskitasolle sijoittuva yksikkö edistää kansainvälistymistä ja huolehtii sen vaatimista 

hallinnollisista tehtävistä. Päinvastainen hallinnollinen kehitys on puolestaan 

nähtävissä kehitysmaiden korkeakouluissa, joissa vastaavat keskitetyt 

kansainvälistämistä edistävät hallinnolliset palvelut suurelta osin puuttuvat. Usein 
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korkeakoulujen opiskelijamäärän kasvaessa useat korkeakoulut ovat keskitettyjen 

kansainvälisten palveluiden lisäksi nimenneet keskushallinnon ulkopuolisen, 

kansainvälisistä asioista vastaavan tiedekunta- tai yksikkökohtaisen 

yhteyshenkilönsä.35  Vastaava kehitys tapahtui myös Oulun väliaikaisessa 

ammattikorkeakoulussa, jossa kansainvälistämisestä vastaava työryhmä jatkoi 

toimintaansa myös perustamistaan seuraavina vuosina kehittäen sitä niin, että 

jokaiseen yksikköön nimettiin oma yhteyshenkilönsä. Hänen vastuullaan oli kontaktit 

oman yksikön kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin ja se, että vaihtoon tulevien 

opiskelijoiden ja opettajien opinto-ohjelmat oli hyvin suunniteltu. Yhteistyöhenkilö oli 

vastuussa myös siitä, että yksikön kansainvälistymissuunnitelmat olivat linjassa koko 

ammattikorkeakoulun kansainvälistymistavoitteiden kanssa.36  

Vaikka useimmat keskitetyn keskushallinnon mukaisesti järjestäytyneet korkeakoulut 

joutuvatkin opiskelijamäärien kasvaessa usein jakamaan joitain kansainvälistämiseen 

liittyviä tehtäviä niiden erillisiin yksikköihin tai tiedekuntiin, keskitetyn hallinnon 

hajauttaminen kokonaan nähdään ongelmallisena. Hajautetun hallinnon mallissa 

kansainvälistämisen parissa toimivien tahojen välisestä yhteistyön sujuvuudesta tulee 

entistä tärkeämpää, mutta sen saavuttaminen on usein vaikeaa ja monimutkaista. 

Hallinnon hajauttamisen ajatellaan yleisesti enemmänkin hankaloittavan eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä ja jopa hidastavan kansainvälistämisen kehitystä koko 

korkeakoulun tasolla. Vaikka korkeakoulujen kansainvälistäminen on usein 

hallinnollisesti keskitettyä se ei tarkoita etteikö korkeakoulujen yksiköillä tai 

tiedekunnilla olisi tärkeää roolia kansainvälistämisen edistämisessä. Keskitetyn 

hallinnon mallissa rooli on kuitenkin enemmän kansainvälistämisen sisältöön 

keskittyvä, kuin hallinnollinen. Oppilaitoskohtaisen koordinaattorin määrittäminen 

helpottaakin usein korkeakoulun sisäistä tehtävänjakoa ja hallinnon ja oppilaitoksen 

välistä keskustelua.37 

Euroopassa opiskelijavaihtoa oli kehitetty järjestelmällisesti sekä Euroopan Unionin 

että kansallisten toimijoiden avulla jo 1980-luvulta lähtien osana pyrkimystä lisätä 

tuotteiden ja tuotannontekijöiden vapaata liikkuvuutta.  Eri opiskelijavaihtoa tukevista 
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ohjelmista erityisesti vuonna 1987 perustettu Erasmus-ohjelma luotiin parantamaan 

koulutuksen laatua ja eurooppalaisen yliopistokoulutuksen kilpailukykyä.38 

Suomen osallistumisella Erasmus-ohjelmaan vuodesta 1991 lähtien on nähtävissä 

selkeitä vaikutuksia myös vastaperustettujen väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 

toimintaan. 1990-luvun alun lamasta huolimatta opetushallitus myönsi Oulun 

väliaikaiselle ammattikorkeakoululle vuosina 1992–1993 kolme erillistä määrärahaa, 

jotka mahdollistivat koko ammattikorkeakoulua koskevan pitkäjänteisen 

kansainvälistämistoiminnan aloittamisen. Määrärahoista kaksi oli tarkoitettu 

kansainvälistämisestä aiheutuviin toimintamenoihin ja kolmas myönnettiin Erasmus-, 

Comett- ja Tempus-hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen.39 Myönnetyt 

määrärahat mahdollistivat koko korkeakoulun kansainvälistymissuunnitelman 

laatimiseen vaadittavat henkilöresurssit.  

Vuosina 1994 ja 1995 niin ikään myönnetyt erillismäärärahat toivat kaivattua 

jatkuvuutta kansainvälistymisen pitkäjänteiselle kehittämiselle.40 Kansainvälisiä 

tehtäviä koordinoimaan palkattiin vuodesta 1994 alkaen osa-aikainen kansainvälinen 

sihteeri sekä kaksi korkeakouluharjoittelijaa, joista toinen toimi kokopäiväisesti.41 

Myönnetyt määrärahat mahdollistivat päätoimisen kansainvälisten asioiden 

yhteyshenkilön palkkaamisen vuodesta 1995 alkaen.42 Ensimmäinen 

kansainvälistämistä koskeva toimintasuunnitelma julkaistiin lukuvuodelle 1992–199343, 

toinen lukuvuosille 1993–1994 ja toimintasuunnitelma sekä toimintastrategia vuodelle 

1995.44 Kaikissa niissä pääpaino oli yhteistyöverkon laajentamisessa, asiantuntija- ja 

opiskelijavaihdon kehittämisessä sekä vieraskielisen koulutuksen käynnistämisessä. 

Oulun väliaikaiselle ammattikorkeakoululle myönnetyt useat erillismäärärahat olivat 

osa opetusministeriön ammattikorkeakoulujen tukiohjelmaa niiden kansainvälisen 
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toiminnan edellytyksien parantamiseksi. Tukiohjelman puitteissa suunnattiin 

erityisrahoitusta vieraskielisen opetuksen kehittämiseen, kansainvälisten asiain 

hallinnon parantamiseen ja kansainvälisten yhteyksien rakentamiseen.45 

Korkeakoulusektorin kansainvälistymisen tärkeys on nähtävissä opetusministeriön 

myöntämissä erillismäärärahoissa. Ministeriö oli ammattikorkeakoulujen lupien 

myöntämisen yhteydessä tähdentänyt, että ministeriölle ei saa tulla ylimääräisiä 

kustannuksia ammattikorkeakoulukokeiluun osallistuneilta oppilaitoksilta. Valtion 

huonosta taloudellisesta tilasta johtuen budjeteissa pysymistä oli tähdennetty vielä 

uudelleen ministeriön pitämässä ammattikorkeakoulujen tiedotustilaisuudessa 

Helsingissä, missä korkeakoulukokeiluun mukaan päässeiden oppilaitosten 

lisärahoitustoiveita oli ministeriön toimesta kuvattu ”utopistisiksi”. Näistä seikoista 

huolimatta useita erillisiä määrärahoja myönnettiin sekä Oulun väliaikaisen 

ammattikorkeakoulun että muiden väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 

kansainvälistämispyrkimyksiin ja syystä – ammattikorkeakoulut tuskin olisivat yksin 

pystyneet käynnistämään kansainvälistämisprojektejaan samanlaisella volyymilla, kuin 

se lisärahoituksen johdosta oli mahdollista.  

 

1.3 Kansainvälisen yhteistyöverkon laajeneminen 

 

Ensimmäinen Euroopan unionin korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen tähtäävän 

Erasmus-vaihto-ohjelmaan liittyvä yhteistyösopimus solmittiin brittiläisen Coventry 

Polytechnic korkeakoulun ja Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun välillä 

28.10.1991. Suomalais-brittiläistä yhteistyötä pyrittiin kehittämään opettajavierailujen, 

oppimateriaalivaihdon sekä opiskelijoiden harjoittelupaikkojen vaihtamisen kautta ja 

ensimmäinen opettajavierailu Oulun väliaikaiseen ammattikorkeakouluunkin tapahtui 

sopimuksen puitteissa syyslukukaudella 1991.46 Syksyn 1991 kuluessa käynnistettiin 
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myös pohjoismainen yhteistyö Bodenin ja Tromssan ammattikorkeakoulujen kanssa47 

ja lukuvuonna 1991–1992 aloitettua yhteistyötä Baltian maihin ja Karjalan alueelle 

haluttiin syventää vuoden 1992 kuluessa.48  

Lukuvuodelle 1992–1993 tehdyn kansainvälistämistä koskevan toimintasuunnitelman 

mukaisesti yhteistyösopimusten solmiminen ja yhteistyön aloittaminen 

eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa nähtiin yhdeksi tärkeimmistä 

kansainvälisyyttä lisäävistä toimenpiteistä. Suunnitelman lisätavoitteena oli päästä 

koordinoivaksi oppilaitokseksi terveysalan Erasmus ICP -hankkeeseen49, mikä myös 

toteutui lukuvuoden 1992–1993 aikana.50 Terveysalan ICP-hankkeessa olevien 

korkeakoulujen (Coventry, Boden, Darmstadt) lisäksi sekä Oulun väliaikainen 

ammattikorkeakoulu että sen yksittäiset oppilaitokset solmivat kahdenvälisiä 

vaihtosopimuksia ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.51  

Lukuvuonna 1993–1994 yhteistyösopimusten solmimista laajennettiin edelleen  

määrätietoisesti myös Nordplus yhteistyöverkoston avulla Pohjoiskalotin alueelle, mikä 

oli toimintasuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukaista.52 Vuoden 1995 

kansainvälistymissuunnitelmassa yhteistyösopimukset ja opiskelija- opettajavaihto ja 

asiantuntijavierailut olivat laajenemassa Euroopan lisäksi Kauko-Itään ja Keniaan.53 

Omien yhteistyösopimustensa lisäksi Oulun väliaikainen ammattikorkeakoulu oli 

mukana Oulun läänin kansainvälisissä hankkeissa, kuten Baden-Württenbergin alueen 

yhteistyössä.54 

Osittain opetusministeriön harjoittaman kansallisen panostuksen ansiosta Suomesta 

tuli jo osallistumisensa ensi vuosina yksi Erasmuksen aktiivisimmista ja 
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menestyneimmistä maista. Toinen syy menestykseen oli suomalaisten Erasmus-

korkeakoulujen professoreiden, opettajien ja muun henkilökunnan kiinnostus 

koulutuksen kansainvälistämiseen. Erasmus-ohjelma päättyi vuonna 1994 itsenäisenä 

vaihto-ohjelmanaan, ja vuodesta 1995 siitä tuli osa Sokrates-ohjelmaa. Suurin muutos 

Sokrates-ohjelmaan liittymisessä koski korkeakoulukohtaisia sopimuksia. Siinä missä 

Erasmus-ohjelman yhteistyösopimukset olivat pohjautuneet enemmänkin akateemisen 

yhteisön spontaaniin kansainväliseen yhteydenpitoon (ICP), uudessa Sokrates-

ohjelmassa aiemmat ICP-renkaat korvattaisiin korkeakoulujen keskusjohdon solmimilla 

korkeakoulukohtaisilla sopimuksilla.55 

Yhteistyöverkon muodostamisessa on selkeästi nähtävissä ajan yhteiskunnallinen 

tilanne. Suomen hallituksen 1991 solmima sopimus Euroopan Unionin Erasmus-vaihto-

ohjelmasta antoi korkeakouluille tilaisuuden hakeutua kohti Eurooppaa 

yhteistyösopimusten merkeissä. Neuvostoliiton romahtaminen ja sen myötä epävakaat 

olot entisissä Neuvostoliiton maissa vaikuttivat siihen, että yhteistyösopimuksia näiden 

maiden kanssa ei juurikaan, vuosikymmenen alussa solmittu. Vaikka 

partnerisopimusten tekeminen painottui lukumäärällisesti eniten läntisen Euroopan 

maihin, syntyi yhteistyösopimuksia myös Euroopan ulkopuolelle usein oppilaitoksissa 

käynnistyneiden kansainvälisten projektien tai opettajien henkilökohtaisten kontaktien 

seurauksena ja erityisesti Oulun ja Oulaisten Sosiaali- ja terveysalan yksikön Kenia-

projekti vilkastutti myös opiskelijavaihtoa. 

 

1.4 Opiskelija- ja opettajavaihdon käynnistyminen 

 

Opetusministeriön tavoite 1990-luvun alussa tehostaa ja lisätä suomalaisten 

korkeakoulujen opiskelijavaihtoa johti kansallisen ministeriön alaisen asiantuntija- ja 

palveluorganisaatio CIMO:n (The Centre for International Mobility) perustamiseen 

1991.56 Yksi CIMO:n tärkeimmistä tehtävistä oli auttaa korkeakouluja 

kansainvälistymisessä ja niiden opettaja- ja opiskelijavaihdon kehittämisessä. 
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Ministeriön korkeakouluille tarjoama apu tuli tarpeeseen, sillä huolimatta lukuisista 

yhteistyö- ja vaihtosopimuksista opiskelija- ja opettajavaihto oli Oulun väliaikaisen 

ammattikorkeakoulun alkuvuosina erittäin pienimuotoista.  

Jo ensimmäisestä kansainvälistymissuunnitelmasta lähtien opiskelijavaihdon kasvulle 

oli Oulun väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa asetettu tavoite, jonka mukaan  

Vuosikymmenen loppuun mennessä 10–20% ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneista on suorittanut osan opinnoistaan tai harjoittelustaan 

ulkomaisissa oppilaitoksissa tai työpaikoissa.57 

Suunnitelmassa esitetty tavoite oli linjassa niin Euroopan unionin kuin 

opetusministeriön asettaman tavoitteen kanssa, jonka mukaan kansainvälinen 

opiskelijaliikkuvuus olisi pitkällä aikavälillä kasvatettava noin 10 %.58 Vasta perustetulle 

Oulun väliaikaiselle ammattikorkeakoululle luku oli kuitenkin erittäin 

kunnianhimoinen, sillä kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana vaihtoon lähdöt 

olivat lähinnä yksittäisiä. Säännöllistä tilastointia ei ole ja usein opiskelijavaihtoon 

viitataan ainoastaan kokonaisen opintoryhmän tekemänä opinto- tai 

tutustumismatkana. 

Ensimmäinen ammattikorkeakoulun oma tilasto opiskelijavaihdoista löytyy 

lukuvuodelta 1993–1994, jolloin vaihtoon lähti yhteensä 22 opiskelijaa ja harjoittelijaa. 

Vaikka suurin osa Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun siihen mennessä 

solmimista partnerisopimuksista oli tehty eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa, 

ensimmäiset vaihdot tehtiin kuitenkin Iso-Britanniaa lukuun ottamatta Euroopan 

ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, Ugandaan ja Keniaan. Oulun ja Oulaisten Sosiaali- ja 

terveysalan yksiköissä käynnistymässä ollut terveydenhoitoalan projekti kenialaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa on nähtävissä opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon 

lähteneiden Keniaa kohtaan osoittamassa kiinnostuksessa. Samaisena lukuvuonna 

Oulun väliaikainen ammattikorkeakoulu vastaanotti 11 opiskelijaa Coventry Polytechnic 

korkeakoulusta Iso-Britanniasta. Opiskelijavaihdon voidaan katsoa alkaneen toden 

teolla vasta lukuvuoden 1994–1995 aikana, jolloin vaihtoon lähtevien opiskelijoiden 
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lukumäärä oli noussut aiemmasta 22 jo 173. Lisäksi opiskelijoiden 

kotikansainvälistymistä lisättiin ensimmäisellä opiskelijoille järjestettävällä 

kansainvälistymisviikolla ja opiskelijoiden kansainvälistymistä edistävä kansainvälinen 

klubi aloitti toimintansa.59 

Vuosien 1992–1993 kansainvälistymissuunnitelmassa kannustettiin henkilökuntaa 

osallistumaan eri alojen ulkomaisiin seminaareihin ja konferensseihin, korvaamalla 

oppilaitoksille matkoista aiheutuvia kuluja, mikäli matka palvelisi koko 

ammattikorkeakoulun kansainvälistämistä.60  Tästä ja laajasta vaihtoverkostosta 

huolimatta, opettajavaihdot pysyivät yksittäisinä ja tapahtuivat usein opettajien oman 

harrastus- tai järjestötoimintaan osallistumisen kautta. Vaihtojen lukumääriä tai 

vaihtokohteita ei Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun ensimmäisinä 

toimintavuosina tilastoitu järjestelmällisesti, eikä johtoryhmän pöytäkirjoissa 

esiintyneissä lukumäärissä aina erotella oliko kyseessä opiskelija- vai harjoitteluvaihto 

tai missä ammattikorkeakouluun kuuluneessa oppilaitoksessa vaihtoon lähtenyt 

opiskelija opiskeli.61 Opettajavaihdon käynnistämiseksi eri oppilaitokset käynnistivät 

opettajille tarkoitetun kieltenopetuksen täydennyskoulutuksena.62 

Kannustustoimenpiteillä oli ilmeisesti vaikutusta opettajavaihtoon sillä tilastojen 

puuttumisesta huolimatta katsotaan käynnistyneen seuraavana lukuvuonna 1994–

1995, yhtäaikaisesti opiskelijavaihdon kanssa. Vaihtojen lisäksi myös opettajien 

tekemät konferenssimatkat yleistyivät vuoden 1994 aikana. Vaihtokohteiksi 

valikoituivat muut pohjoismaat, Iso-Britannia, Saksa ja Kenia. 63  
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1.5 Vieraskielisen koulutuksen aloittaminen 

 

Vieraskielisen koulutuksen aloittaminen otettiin tavoitteeksi jo ensimmäisessä 

kansainvälistämissuunnitelmassa. Tavoitteeksi asetettiin, että ammattikorkeakoulu 

pyrkii laajentamaan vieraskielistä koulutusta kahden opintojakson vuosivauhdilla 

kahden ensimmäisten toimintavuotensa aikana. Tarkoitus oli aloittaa opetus niillä 

koulutusaloilla, joilla se parhaiten tukee ammattikorkeakoulun vastavuoroista 

kansainvälistä yhteistyötä. Opettajia kannustettaisiin etenemään yksittäisistä vieraalla 

kielellä pitämästään opetustunnista kohti kokonaisten opintojaksojen pitämistä. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opettajille tarjottaisiin kielikoulutusta.64 

Vuosien 1993–1994 kuluessa vieraskielisen opetuksen tarjoaminen kehittyi asteittain 

eri oppilaitoksissa. Kaikkein pisimmällä vieraskielisten opintojen tarjoamisessa oltiin 

Kaupan- ja hallinnon yksikössä, jonka oli mahdollista tarjota 20 opintoviikon 

englanninkielinen moduuli vaihtoon saapuville ulkomaisille opiskelijoille. Muissa 

oppilaitoksissa vieraskielistä koulutusta tarjottiin yhteensä noin 10 opintoviikon verran 

pääasiassa englannin tai saksankielisinä opintokokonaisuuksina, jotka oli tarkoitettu 

vaihtoon lähteville suomalaisille opiskelijoille tai oppilaitokseen saapuville ulkomaisille 

vaihto-opiskelijoille.65  

Jotta vieraskielisen opetuksen määrää saataisiin lisättyä Kaupan- ja hallinnon yksikön 

ohella myös muissa yksiköissä, opettajien kielten täydennyskoulutusta päätettiin 

jatkaa englannin-, saksan- ja ruotsin kielen osalta.66  

Oulaisten sosiaali- ja terveysalan yksikkö aloitti yhteistyössä Birminghamin ja Oulun 

yliopiston kanssa englanninkielisen terveysalan suuntautumisvaihtoehdon 

suunnittelemisen vuoden 1994 aikana. Opetus toteutettiin syksyllä 1995.67  

Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun viimeiseen toimintavuoteen 1995 mennessä 

kansainvälistyminen oli koko korkeakoulussa saatu hyvään vauhtiin. Opetusministeriön 
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asettamat tavoitteet opiskelija- ja opettajavaihdolle sekä vieraskielisen koulutuksen 

perustamiselle olivat selkeitä päämääriä myös korkeakoulun omissa suunnitelmissa. 

Opetusministeriön antama erityisrahoitus mahdollisti ja tuki 

kansainvälistymistoimintaa ammattikorkeakoulun perustamisvaiheessa tavalla, joka 

ilman ylimääräistä rahoitusta ei todennäköisesti olisi ollut mahdollista.   
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2. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 1996–2004 

 

2.1 Vakinaistetun ammattikorkeakoulun ensiaskeleet kansainvälisellä 

korkeakoulukentällä 

 

Opetusministeriö asetti vuoden 1994 lopussa ammattikorkeakoulujen 

arviointityöryhmän, jonka tehtävinä oli laatia ehdotukset ammattikorkeakoulujen 

perustamisesitysten arviointimenettelystä ja -perusteista, 

ammattikorkeakouluhakemusten ja -esitysten yksityiskohtaisista arviointiperusteista ja 

hakuohjeista. Työryhmän tehtävänä oli myös asiaan liittyvän lainsäädännön 

hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen arvioida tehdyt 

ammattikorkeakouluhakemukset ja -esitykset.68 

Ensimmäiset vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 1.8.1996. Yksi 

näistä oli Oulun seudun ammattikorkeakoulu, josta arviointityöryhmä totesi 

Hyvä monialainen ammattikorkeakouluhanke, jonka suhteet työelämään ovat 

toimivat ja niissä löytyy edelleen myönteisiä kehittämismahdollisuuksia. 

Korkeakoulua kehotettiin edelleen kehittämään sekä koulutuksen ajanmukaisuutta 

että käytännön kansainvälistä yhteistyötä.69  

Valtioneuvoston antamissa ensimmäisissä ammattikorkeakoulujen 

toimilupapäätöksissä lueteltiin korkeakoulun perustana olevat oppilaitokset ja 

koulutusalat, joilla koulutusta oli lupa antaa.70  

Vakinaistetun ammattikorkeakoulun ensimmäiseksi rehtoriksi valittiin Lauri Lantto. 

CIMO:n ensimmäisenä johtajana toimineen Lanton valinta ammattikorkeakoulun 

rehtoriksi loi osaltaan hyvät toimintaedellytykset korkeakoulun 

kansainvälistymiskehitykselle. Saman vuoden lopulla Oulun seudun 
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ammattikorkeakoulu sai myös ensimmäisen kansainvälisistä asioista vastaavan 

päällikkönsä, kun tehtävään valittiin aiemmin Oulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä 

työskennellyt Allan Perttunen.71 

Ministeriön vahva ohjaus ammattikorkeakoulujen vakinaistamisessa poikkesi vallalla 

olevista korkeakoulupolitiikan kansainvälisistä suuntauksista. Julkiset viranomaiset 

Euroopassa olivat 1990-luvulta lähtien hajauttaneet päätösvaltaa suunnitella ja 

säännöstellä korkeakoulutuksen sisältöä ja järjestämistä valtion keskushallinnoilta itse 

korkeakouluille. 72  

Vakinaistettuun Oulun seudun ammattikorkeakouluun liittyi jo kokeiluvaiheessa 

mukana olleiden oppilaitosten lisäksi Oulun teknillinen oppilaitos, Kempeleen 

puutarhaoppilaitos, Koivikon maatalousoppilaitos ja Oulun metsäoppilaitos.73 1.8.1996 

aloitti toimintansa myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun alainen ammatillinen 

opettajakorkeakoulu.74 Vakinaistamisen yhteydessä korkeakoulun omistuspohja 

muuttui ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu siirtyi Oulun seudun ammatillisen 

koulutuksen kuntayhtymän alaisuuteen. Samalla Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

toimintaa tarkasteltiin määräajoin tarkastuslautakunnan toimesta.75  

Kokeiluvaiheessa niin ikään mukana ollut Oulun diakonissalaitoksen säätiön omistama 

Oulun diakoniaopisto jäi pois ammattikorkeakoulun perustana olevista oppilaitoksista. 

Valtioneuvoston päätöksellä Oulun seudun ammattikorkeakoulu sai kuitenkin luvan 

sopia Oulun diakonissalaitoksen kanssa järjestettävästä sopimuskoulutuksesta 

päätöksen jälkeisinä kolmena perättäisenä vuotena.76Yhteistyö Oulun 

Diakonissalaitoksen Säätiön kanssa jatkui aina 1.8.2000 saakka, jolloin 

Diakoniaoppilaitos liittyi osaksi Diakonia ammattikorkeakouluja.77 Oulun seudun 
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ammattikorkeakoulu laajeni edelleen, kun Raahen tietokonealan oppilaitos liittyi 

ammattikorkeakouluun 1.8.199778 ja Oulun konservatorio 1.8.1999.79 

Viimeiset väliaikaiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin 1.8.2000 alkaen, jolloin 

ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamisvaihe päättyi. Perustamisvaiheen jälkeen 

painopiste siirtyi ammattikorkeakoulujen toiminnalliseen kehittämiseen.80 

Samoihin aikoihin, kun vasta vakinaistetut ammattikorkeakoulut hakivat vielä omaa 

asemaansa suomalaisella korkeakoulukentällä, eurooppalaisessa 

korkeakoulupolitiikassa kuohui: muiden EU-maiden tietämättä neljän suurimman EU-

maan, Saksan, Ranskan, Italian ja Iso-Britannian korkeakoulutuksesta vastaavat 

ministerit allekirjoittivat toukokuussa 1998 Pariisissa, Sorbonnen yliopiston 850-

vuotispäivän juhlallisuuksissa, julistuksen eurooppalaisen korkeakoulutuksen 

tutkintorakenteen yhtenäistämisestä.81 

Julistuksen allekirjoittamiseen oli johtanut useimmissa Euroopan maissa jo pitkään 

jatkunut yhtäläinen kehitys, jolla oli suuria vaikutuksia maiden korkeakoulupolitiikkaan 

ja -rakenteisiin: talous ja elinkeinoelämä globalisoitui vauhdilla, uusi teknologia toi 

mukanaan uudenlaisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia, työelämän osaamistarpeet 

kasvoivat, julkiset resurssit niukkenivat, vaikka tehokkuusvaatimukset kasvoivat, 

koulutus kaupallistui samanaikaisesti ja koulutuksen tarjonta monipuolistui. 

Koulutuksen kaupallistuminen johti niinikään laadunvarmistuksen luotettavuuden 

korostamiseen ja yhä kiristyvään kilpailuun lahjakkaista ulkomaisista opiskelijoista ja 

tutkijoista.82 

Muutosten taustalla oli myös Euroopan maiden nuorten ikäluokkien pieneneminen ja 

vastaavasti vanhusväestön kasvaminen. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvaessa 

koulutusjärjestelmän tehokkuudelle aiheutui paineita, jotka ilmenivät esimerkiksi 

pyrkimyksenä lyhentää tutkintojen suoritusaikoja, aiemman osaamisen parempana 
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tunnistamisena ja tunnustamisena, ja koulutuksen työelämävastaavuuden 

parantamisena.83 

Tilanteen yllättäminä kovinkaan moni EU-maa, Suomi mukaan lukien, ei allekirjoittanut 

julistusta, vaikka siihen tarjottiin mahdollisuutta. Suomessa päätettiin tarkkailla 

tilanteen kehitystä muualla Euroopassa ennen julistuksen allekirjoittamista.84 

Seuraava eurooppalaista korkeakoulutusta käsittelevä kokous järjestettiin Bolognassa 

1999. Kokouksen yhteydessä julkaistiin Bolognan julistus, jossa tähdättiin selkeästi 

yhtenäisen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen luomiseen vuoteen 2010 mennessä 

ja jonka toivottiin tuovan ratkaisun vallitseviin ongelmiin. Tavoitteeseen pääsemiseksi 

julistuksen allekirjoittaneet maat pyrkisivät lisäämään tutkintojen ja 

tutkintorakenteiden ymmärrettävyyttä ja vertailtavuutta sekä kehittämään 

tutkintorakenteita niin, että ne muodostuisivat kahdesta syklistä – kandidaatista ja 

maisterista. Lisäksi haluttiin luoda yhtenäinen opintosuoritusten mitoitus- ja 

siirtojärjestelmä (ECTS), kehittää laadunarvioinnin eurooppalaista ulottuvuutta, poistaa 

liikkuvuuden esteet ja kehittää korkeakoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta85 niin, 

että eurooppalainen korkeakoulusektori nousisi sekä kansainvälisten opiskelijoiden 

että tutkijoiden suosituimmaksi kohteeksi. Myös elinikäisen oppimisen 

mahdollistaminen kaikenikäisille nousi yhdeksi Bolognan prosessin tavoitteeksi.86 

Suomi ja 29 muuta eurooppalaista maata allekirjoittivat Bolognan julistuksen kesällä 

1999. Suomen korkein johto katsoi julistuksen olevan sopusoinnussa suomalaisen 

korkeakoulupolitiikan kanssa erityisesti vastikään tehtyjen korkeakoulu-uudistusten 

ansiosta. Yliopistosektorilla kolmivuotinen kandidaatin tutkinto oli jo mahdollista 

suorittaa lähes kaikilla aloilla, opintoviikkojärjestelmä oli uudistettu, 

korkeakouluopetuksen laadunvalvontajärjestelmä luotu ja kansainvälisen liikkuvuuden 

lisääminen oli ollut jo pitkään yksi koulutuspolitiikan tavoitteista. Lisäksi 

ammattikorkeakoulusektoria luotaessa oli kansainvälinen kehitys otettu huomioon 
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alusta alkaen ja kaikki ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot olivat vähintään 

kolmevuotisia.87  

Vaikka ministeriön vahva ohjaus ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen vaiheessa oli 

saattanut paikoitellen aiheuttaa vastustusta, voidaan kansainvälistämisen 

näkökulmasta ajatella, että ammattikorkeakoulujen 1994 alkanut 

vakinaistamisprosessi oli samanaikaisesti eräänlainen laatua varmistava 

akkreditointiprosessi ennen lopullisen toimiluvan myöntämistä.88 Merkitys korostui 

erityisesti koulutusmarkkinoiden laajentumisen ja kaupallistumisen kiihtyessä 1990-

luvulla. Tällöin koulutuksen laadun arviointi ja erityisesti laadun varmistus, joutuivat 

uusien haasteiden eteen, kun viranomaisten ohjausotetta korkeakouluista 

höllennettiin läntisen Euroopan maissa.89 Ammattikorkeakoulujen vakinaistamisissa 

sitä vastoin päätös uusista koulutusaloista ja koulutusohjelmista tehtiin 

opetusministeriössä vasta sen jälkeen, kun oli selvitetty, että korkeakoululla on 

riittävät taloudelliset ja inhimilliset resurssit hoitaa uutta koulutustehtävää.90 

Bolognan prosessi sai laajasti kannatusta ja uusia maita allekirjoitti sopimuksen 

Prahassa 2001, jolloin siihen oli liittynyt jo 33 Euroopan maata. Seurantakokoukset 

Berliinissä 2003 ja Bergenissä 2005 kasvattivat osallistujamaiden lukumäärän 45:n.91 

Opetusministeriön korkeakoulupolitiikka 1990-luvulla ja sen vahva ohjaus 

ammattikorkeakoulujen vakinaistamisvaiheessa olivat jälkikäteen tarkasteltuna erittäin 

tarpeellisia ja ehkä jopa onnekkaita toimenpiteitä, sillä ne mahdollistivat suhteellisen 

sujuvan Bolognan prosessin käyttöönoton.  

Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamisen yksi tärkeimmistä syistä oli kansallisen 

koulutuksen tason nostaminen. Ministeriö oli kaikkia ammattikorkeakouluja koskevissa 

ohjeistuksissaan määrännyt opetushenkilökunnan jatkokouluttautumisesta ja 

myöntänyt tähän tarkoitukseen useita ylimääräisiä määrärahoja. Opetushenkilöstön 
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jatkokouluttautumiset alkoivat myös Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun 

perustamisvuosista ja jatkuivat aina 2000-luvun alkupuolelle. 

 

2.2. Kansainvälisten linjausten ja rakenteiden kehitys 

 

Vakinaistamisten yhteydessä ammattikorkeakoulujen toiminnan seuranta ministeriön 

taholta kehittyi ja ensimmäisistä vakinaistamisista alkaen sekä kaikkia 

ammattikorkeakouluja koskevan yleisen että korkeakoulukohtaisten vuosittaisten 

tavoite- ja tulossopimusten muodossa. Sopimusten yhteydessä raportoitiin myös 

korkeakoulun edellisen vuoden toiminnasta. Ensimmäinen vakinaistetun Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun ja opetusministeriön välinen tavoite- ja tulossopimus tehtiin 

vuodelle 1997.92 

Tavoite- ja tulossopimusten yhteydessä opetusministeriö teki koko 

ammattikorkeakoulusektoria koskevia kansallisia tavoitelinjauksia, jotka noudattelivat 

kansainvälisiä korkeakoulupolitiikan suuntauksia. Kaikkia vakinaisia 

ammattikorkeakouluja koskevissa linjauksissaan vuosituhannen vaihteessa ministeriö 

asetti ammattikorkeakoulujen yleisiksi tavoitteiksi opintojen tason kohottamisen ja 

laadun parantamisen. Tämän toivottiin johtavan siihen, että suomalaiset 

ammattikorkeakoulut olisivat sekä kansallisesti että kansainvälisesti kilpailukykyisiä 

korkeakouluja, joilla olisi mahdollisuuksia sijoittua laadullisesti eurooppalaisten 

ammattikorkeakoulujen kärkeen.  Päämäärän saavuttamiseksi ammattikorkeakoulujen 

tuli osallistua yliopistojen tavoin tasaisin määräajoin toimintansa kansalliseen ja 

kansainväliseen arviointiin.93  

Kansainvälisten tutkimusten mukaan globalisaation merkitys korkeakoulusektorilla oli 

jo 1990-luvulla merkittävä ja sen odotettiin kasvavan edelleen 2000-luvun loppuun 

mennessä. Erityisesti kasvun ajateltiin näkyvän tulevaisuuden opiskelijarekrytoinnissa, 

kun opiskelijoiksi hakeutuvien päätöksenteon odotettiin yhä voimakkaammin 
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perustuvan suoritetun tutkinnon antamiin valmiuksiin kansainvälistyvillä 

työmarkkinoilla niin kotimaassa kuin sen ulkopuolella. Mikäli korkeakoulu ei kykenisi 

vastaamaan koulutukseen hakeutuvien kansainvälistymisvaatimuksiin, se saattaisi 

pitkällä aikavälillä menettää houkuttelevuutensa varteenotettavana 

opiskeluvaihtopaikkavaihtoehtona hakijoiden silmissä ja jopa vaarantaa koko 

olemassaolonsa.94 Lisäksi korkeakoulu, joka kykenee maineellaan ja opetuksensa 

laadulla houkuttelemaan ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita menestyy myös kansallisessa 

opiskelijarekrytointikilpailussa.95  

Opetusministeriö halusi ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen kehittyvän 

Suomessa pitkällä aikavälillä niin, että kolmannes ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneista olisi opiskellut tai harjoitellut ulkomailla vähintään kolmen kuukauden 

jakson. Vaihdon vastavuoroisuutta korostettiin, mikä tarkoitti sitä, että saapuvien 

opiskelijoiden lukumäärä tulisi olla suhteessa yhtä suuri lähtevien kanssa. Niin ikään 

opettajavaihdon kansalliseksi pidemmän aikavälin tavoitteeksi ministeriö asetti, että 

vuosittain 20% ammattikorkeakouluopettajista työskentelisi vähintään kuukauden 

jakson ulkomailla.96 

Kielitaidon lisäämisen ajateltiin olevan yksi kansainvälistämistä edistäviä tekijöitä. 

Opetusministeriö toivoikin ammattikorkeakoulujen kiinnittävän erityistä huomiota 

kieltenopetuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden kielitaidon monipuolistamiseen.97  

Kansallisten tavoitteiden mukaisesti Oulun seudun ammattikorkeakoulu asetti oman 

tavoitesopimuksensa yleislinjauksiin kansainvälisyyden pitkäaikaisen kehittämisen ja 

siihen liittyvien heikkouksien sekä vahvuuksien tunnistamisen. Ammattikorkeakoulusta 

haluttiin tehdä yksi Suomen parhaimmista ammattikorkeakouluista, joka olisi myös 

kansainvälisesti tunnettu.98  

Oulun seudun ammattikorkeakoulun johdon korkeakoulun kansainvälistymiselle 

määrittelemät tavoitteet olivat omalta osaltaan tärkeä askel koko korkeakoulun 
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kansainvälistymisen kehittymisessä. Usein, erityisesti pienissä korkeakouluissa, 

kansainvälisistä asioista vastaava hallinnollinen yksikkö vastaa koko korkeakoulun 

kansainvälisistä linjauksista. Kyseisen hallinnollisen yksikön erityisosaamisen johdosta, 

sen osittainen osallistuminen linjausten ja toimintaperiaatteiden määrittelemiseen on 

luonnollista ja jopa suotavaa. Hallinnon keskiorganisaation ei kuitenkaan tulisi vastata 

koko korkeakoulua koskevista kansainvälisistä linjauksista, sillä se ei ole 

kansainvälisyyden kehittämisen kannalta järkevää. Kansainvälistämistä koskevien 

linjausten tekeminen on osa korkeakoulun johtamista ja kuten muissakin 

demokraattisissa organisaatioissa päätös- ja toimeenpanovalta ei tulisi olla samassa 

paikassa. Lisäksi hallinnollisen ylimmän johdon linjausten puuttuminen saattaa 

vähentää opetushenkilökunnan omistautumista kansainvälistymisen edistämiseksi ja 

vaikeuttaa koko korkeakoulun sitoutumista kansainvälistymisen kehittämiseen. Näin 

ollen koko korkeakoulua koskevien kansainvälisten linjausten tekemisestä tulisi 

päättää rehtori.99 

Kansainvälisen yhteistyön tärkeimpänä päämääränä nähtiin ministeriön vaatiman 

opetuksen laadun parantaminen, mutta myös opetussuunnitelmien kehittäminen ja 

kansainväliseen toimintaan liittyvän osaamisen lisääminen koko korkeakoulussa.100 

Opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistä vuorovaikutusta haluttiin lisätä ja 

syventää, vieraskielisen koulutuksen määrää edelleen kasvattaa ja sisällyttää 

ulkomailla suoritettavia opintokokonaisuuksia jo olemassa oleviin opinto-ohjelmiin.101 

Kansainvälistymisen nähtiin lisäävän tutkinnon suorittaneiden työllistymis- ja 

vientitoimintamahdollisuuksia globalisoituvassa yhteiskunnassa.102  

Tavoitteiden asettamisen yhteydessä ammattikorkeakoulu määritti ensimmäistä 

kertaa kansainvälisen toimintansa maantieteelliset painopistealueet. Näitä olivat 

Euroopan maat, Venäjältä Karjalan ja Pietarin alueet sekä Aasian maita, kuten Kiina ja 

Japani. Painoalueiksi valikoitui sekä opetusministeriön määrittelemiä, kansallista 

politiikkaa tukevia maita, että alueita, joihin Oulun seudun elinkeinoelämä suuntautui 

toiminnassaan. Lähialueyhteistyötä haluttiin suunnata erityisesti pohjoisille alueille ja 
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yhden Oulun seudun ammattikorkeakoulun pitkäaikaisimman hankkeen, vuonna 1996 

alkaneen Kaukoitä-hankkeen, puitteissa haluttiin ammattikorkeakoulun kehittyvän 

Aasia-osaamisen keskukseksi Oulun alueen elinkeinoelämän vienti- ja 

uusteollistamishankkeiden tueksi.103  

Huipputeknologian kehitys erityisesti informaatioteknologian alalla oli Oulun alueella 

nopeaa vuosituhannen vaihteessa. Ammattikorkeakoulussa nähtiin tapahtuvan 

kehityksen perustuvan suurilta osin nimenomaan ammattikorkeakoulun 

insinöörikoulutukseen, joka profiloitui erityisesti informaatioteknologian ja 

koneautomaation monipuolisella osaamisella. Osittain tästä johtuen Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu halusikin tulla tunnetuksi sekä Suomessa että ulkomailla alansa 

johtavana ja innovatiivisuutta edistävänä korkeakouluna. Tämän seurauksena 

koulutuksen tason nostaminen myös kansainvälisellä mittapuulla, erityisesti tietokone- 

ja tietoliikennetekniikan alalla, nousi yhdeksi ammattikorkeakoulun 

kehittämisalueeksi.104  

Päästäkseen kansainvälistymiselle asettamiinsa tavoitteisiin Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu aloitti erilaisia sisäisiä tukitoimia opiskelijoiden vaihtoon lähdön 

kynnyksen alentamiseksi ja lähtevien sekä saapuvien opiskelijoiden vaihtokokemuksen 

helpottamiseksi.105 Ammattikorkeakoulun suurimmissa yksiköissä olikin vuosituhannen 

vaihteessa mahdollista opiskella ranskaa, espanjaa, venäjää, norjaa, kiinaa tai 

japania.106  

Opiskelijoille tarjolla ollut kielivalikoima noudatti ammattikorkeakoulun asettamia 

maantieteellisiä painopistealueita. Se oli seurausta myös ministeriön 

ammattikorkeakouluille asettamiin vaatimuksiin kieltenopetuksen ja opiskelijoiden 

kielitaidon monipuolistamisesta. Laajentamalla kieltenopetuksen valikoimaa Oulun 

seudun ammattikorkeakoulu pyrki myös vastaamaan Oulun talousalueen 

kansainvälisten yhteistyöverkostojen vaatimuksiin kouluttamalla kielitaitoisia alan 

osaajia Oulun alueen yritysten palvelukseen.   
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Vaihtoon lähteville opiskelijoille tarjottiin heille erityisesti suunnattua valmennusta, 

jossa keskityttiin vastaanottavan maan kieleen ja kulttuuriin perehdyttämiseen.107 

Tämä on varmasti osaltaan vähentänyt vaihtoa koskevia pelkoja sekä helpottanut 

epävarmuutta sillä kielitaidon puute ja sen mukanaan tuoma mahdollinen yksinäisyys 

ovat yksi vaihto-opiskelijoille tehdyissä kansainvälisissä selvityksissä esiin nousseista 

vaihto-opiskeluun liittyvistä stressin ja ongelmatilanteiden aiheuttajista.108Pyrittäessä 

kasvattamaan vaihtoon lähtevien lukumääriä voi pienilläkin teoilla on suuria 

vaikutuksia ja valmennus on omalta osaltaan alentanut kynnystä opiskelijoiden 

uskaltautumiselle ulkomaanopintoihin.  

Saapuville opiskelijoille oli tarjolla perehtymistä suomalaiseen kulttuuriin ”Finnish 

Survival”-kurssin ja ”Survival Kit”-oppaan muodossa. Heille suunnattuihin tukitoimiin 

kuuluivat lisäksi opiskelija- ja opettajatutorit ja hallinnollisista asioista vastaava 

kansainvälinen koordinaattori.109 Kansainvälistymispäällikön virka perustettiin 1.8.1998 

alkaen.110 Lisäksi kirjastoja kehitettiin huomioimaan englanninkielisten 

opintokokonaisuuksien tarpeet.111  

Vuoden 1997 lopulla perustettu Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

oma yhdistys, OSAKO112, otti vastuulleen vuodesta 1998 alkaen opiskelijoiden 

kansainvälisen klubin, International Club, toiminnan. Kansainvälinen klubi järjesti 

saapuneille vaihto-opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa ja auttoi opiskelijoita osaltaan 

sopeutumaan opiskelijayhteisöön.113 

Kansainvälisesti yksi ongelmallisimmista vaihto-opiskeluun liittyvistä seikoista oli 

mahdollinen opiskelijan opintojen viivästyminen vaihdon seurauksena. Tähän 

suurimpana syynä oli eri maissa suoritettujen opintojen vaikea yhteismitoittaminen, 

mikä hankaloitti ulkomailla suoritettujen opintojen korvaamista. Vaihtoon lähtevällä 

opiskelijalla ei myöskään aina ollut vaihtoon lähtiessä tarkkaa tietoa kohdeyliopistonsa 
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kurssitarjonnasta tai he eivät olleet tyytyväisiä ulkomaan opinnoista saamiinsa 

korvaavuuksiin.114 

Tilannetta selkeyttämään oli Euroopassa 1989 osana kansainvälistä Erasmus- 

opiskelijavaihto-ohjelmaa helpottamaan julkaistu European Credit Transfer System 

(ECTS), jonka ajateltiin myös lisäävän Euroopan sisäistä opiskelijaliikkuvuutta.115 

Ajatuksena oli lisätä vaihtoyliopistojen kurssitarjonnasta saatavilla olevaa 

informaatiota ja helpottaa ulkomailla suoritetun opintosuorituksen arviointia ja 

korvaamista. Järjestelmään kuuluvien korkeakoulujen tuli toimittaa vuosittain 

englanninkielinen kurssiopas tarjonnastaan ja opintojen vaatima työmäärä arvioitiin 

ECTS pisteinä, jolloin eri maissa suoritettuja kursseja oli helpompi arvioida. Ulkomaille 

lähtevän opiskelijan oli myös ennen lähtöään laadittava sekä koti- että 

kohdekorkeakoulun hyväksymä opintosuunnitelma.116 

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ECTS – järjestelmän käyttöönotto tapahtui 

lähes kaikilla koulutusaloilla vuoden 1998 loppuun mennessä. Tämä oli yksi 

merkittävimmistä kansainvälistymistä edistävistä toimenpiteistä.117  

Toinen ammattikorkeakoulun opetuksen laatuun vaikuttava tekijä oli 

ammattikorkeakoulun laatutyön ja arvioinnin edelleen kehittämiseksi 1.1.2001 

käyttöönotettu The European Foundation for Quality Management - organisaation 

kehittämä The EFQM Excellence Model, EFQM-malli. Kyseessä oli Euroopan 

laatupalkintomalli, jota oli mahdollista käyttää työvälineenä organisaation 

toimintatapojen kehittämisessä ja arvioinnissa sekä vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden tunnistamisessa.118 

Ammattikorkeakoulun toimintaa pyrittiin monipuolistamaan myös erilaisilla 

pitkäaikaisilla kansainvälistymistä edistävillä ministeriön ja Euroopan Unionin 

maksamilla hankkeilla. Yksi näistä oli 1997 alkanut Venäjä hanke, jonka tavoitteena oli 

kouluttaa Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin korkean ammattitaidon ja 

                                                           
114

 Garam 2000, 19. 
115

http://www.eurooppatiedotus.fi/public/Print.aspx?contentid=95086&nodeid=37760&culture=fi-
FI&contentlan=1 luettu 12.4.2017. 
116

 Garam 2000, 19. 
117

 Johtokunnan pöytäkirjat 25.1.1999–15.2.1999. Pöytäkirja 15.2.1999.OSAA. 
118

 Ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirjat 6.6.2000–13.13.2000. Pöytäkirja 11.10.2000. OSAA. 

http://www.eurooppatiedotus.fi/public/Print.aspx?contentid=95086&nodeid=37760&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/Print.aspx?contentid=95086&nodeid=37760&culture=fi-FI&contentlan=1


41 
 

asiantuntijuuden omaavia, venäjänkielen taitoisia henkilöitä lisäämään alueen 

yritysten toimintaedellytyksiä erityisesti tekniikan ja liiketalouden aloilla Venäjän 

kaupassa.119  

Tavoitteeseen pääsemiseksi Oulun seudun ammattikorkeakoulu aloitti 

opetussuunnitelmayhteistyön venäläisten kumppanikorkeakoulujen kanssa, tiivisti 

Venäjälle suuntautuvaa opiskelija- ja henkilöstövaihtoa, järjesti kenttäkursseja ja 

opintomatkoja ja tarjosi kieli- ja kulttuurikoulutusta sekä opiskelijoille että 

henkilökunnalle. Vuoteen 2000 mennessä hankkeen puitteissa oli suoritettu 80 

opiskelukuukautta 40 opiskelijan toimesta ja 10 opiskelijaa oli osallistunut erilaisiin 

harjoittelujaksoihin 30 harjoittelukuukauden edestä.120 

Ammattikorkeakoulun sisäistä kansainvälistämistä ja kansainvälistymisen esteiden 

purkamista pyrittiin myös kehittämään kahdella vuonna 2001 alkaneella EU-

rahoitteisella hankkeella. Ensimmäinen näistä oli vuoden kestänyt projekti Opetuksen 

kehittäminen kansainvälisessä yhteydessä, jossa pyrittiin kehittämään opetussisältöjä, 

-menetelmiä ja opetussuunnitelmia kansainvälisesti vertailukelpoisiksi, valmistelemaan 

useissa koulutusohjelmissa ulkomailla suoritettavien opinto- ja harjoittelujaksojen 

sisällyttämistä opetussuunnitelmiin pakollisina opintoina, lisäämään vieraskielistä 

opetusta ja lisäämään ulkomaisten opettajien käyttöä opetuksessa ja ottamaan 

käyttöön vieraskielisen opetuksen laadunvalvontajärjestelmä.121  

Toinen kansainvälistämistä edistävä hanke keskittyi kansainvälisen yhteistyön 

kehittämiseen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Hanke oli suunnattu erityisesti tekniikan 

alalle, ja sen tarkoituksena oli lisätä harjoittelumahdollisuuksien määrää erityisesti 

englantia puhuvilla alueilla teollisuuden tarpeiden mukaisesti.122 

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa keskityttiin voimakkaasti kansainvälistymisen 

edistämiseen 2000-luvun alussa. Tämän seurauksena ammattikorkeakoulun 

kansainvälistymisen tukitoimet saivatkin Euroopan unionin Diploma Supplement Label-
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tunnustuksen vuonna 2004. Suomessa vastaava tunnustus myönnettiin vain kolmelle 

muulle korkeakoululle.123 

 

2.3 Kansainvälisten yhteyksien kehittyminen ja opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus 

 

Ammattikorkeakoulut, samoin kuin Suomen muu korkeakoulukenttä yhdessä 

useimpien EU- ja ETA- maiden kanssa, panostivat 1990-luvulla erityisesti opiskelija- ja 

opettajavaihdon kasvattamiseen. Tätä suuntausta tuki erityisesti Euroopan Unionin 

koulutus- ja opiskelijavaihtoa tukevat ohjelmat. Ohjelmat kannustivat lisäämään 

kansainvälistä vuorovaikutusta ja rakentamaan eurooppalaisia yhteistyöverkostoja.124 

Opiskelijaliikkuvuus oli ja on edelleen yksi korkeakoulujen kansainvälistymisen 

onnistumisen indikaattoreista. Kuitenkin saapuvien opiskelijoiden houkuttelemisella ja 

vaihtoon lähtevien kannustamisella palvelevat eri tarkoitusta. Saapuvien vaihto-

opiskelijoiden lukumäärän kasvattaminen tarkoittaa korkeakoulun omien kampusten 

kansainvälistämistä ja sen myötä kotikansainvälistymisen lisääntymistä, kun 

kampuksilla opiskelevat opiskelijat saavat opiskeluympäristössään kosketuksen 

vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Ulkomaisten opiskelijoiden lukumäärän katsotaan 

usein olevan verrannollinen korkeakoulun akateemiseen vetovoimaisuuteen ja 

saavutettuun opetuksen laatuun. Vaihtoon lähteville opiskelijoille kotikorkeakoulu 

tarjoaa mahdollisuutta kansainvälisempään tutkintoon, sekä mahdollisuutta kartuttaa 

niitä taitoja työelämässä tarvittavaa pätevyyttä, mitä kotikampuksella ei olisi 

mahdollisuutta saada.125   

Ammattikorkeakoulujen aktiivisuuteen kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon 

lisäämisessä vaikutti omalta osaltaan myös opetusministeriön vielä 2000-luvun alussa 

käytössä ollut rahoituspolitiikka.  Tämän politiikan mukaisesti aktiivisuus 

kansainvälisessä yhteistyössä mitattiin nimenomaan opiskelijavaihtojen määrällä ja se 
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oli yhtenä kriteerinä tuloksellisuuden arvioinnissa vaikuttamassa tuloksellisuusrahan 

jakoon.126 

Kansallisesti Suomi onnistui kasvattamaan opiskelijavaihtoa aina vuosituhannen 

vaihteeseen, mutta 2000-luvun alussa sekä ulkomaille lähtevien opiskelijoiden että 

tutkijoiden määrä kääntyi laskuun. Ilmiöön uskottiin vaikuttaneen monet ihmisten 

elämäntilanteisiin ja urakehityksiin liittyvät seikat. Huolta suomalaisessa 

korkeakoulukentässä aiheutti kuitenkin asiaa selvittäneiden tutkijoiden saamat viitteet 

opiskelijoiden ja tutkijoiden kyllästymisestä vaihtoon lähtemiseen.127 

Opiskelija- ja henkilöstövaihdon kansallista kehitystä pystyttiin tarkastelemaan opetus- 

ja kulttuuriministeriön alaisen CIMO:n keräämien tietojen ansiosta.  Vuonna 1998 

CIMO aloitti järjestelmällisen korkeakoulukohtaisten tietojen keräämisen 

opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ylläpitämään KOTA-

tietokantaan. CIMO oli jo aiemminkin kerännyt tietoja opiskelijavaihdosta, mutta 

vuodesta 1998 eteenpäin kerätyt liikkuvuustiedot olivat laajempia ja koskivat kaikkea 

korkeakoululiikkuvuutta – myös sellaista, mikä oli tehty korkeakoulujen kahdenvälisten 

sopimusten puitteissa.128  

CIMO:n keräämien tietojen pohjalta on nähtävissä, että Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstövaihdon kehitys vuosina 1998–2004 on 

hyvin samanlaista kansallisen suuntauksen kanssa. 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun omien tilastojen mukaan opiskelija- ja 

henkilöstövaihto olivat kasvussa heti vakinaistamisen ensimmäisinä vuosina 1996 ja 

1997, erityisesti lähtevien opiskelijoiden osalta. Vuonna 1996 lähtevien opiskelijoiden 

lukumäärä oli noussut 198 ja vuonna 1997 lähtevien lukumäärä rikkoi jo 200 vaihdon 

rajapyykin nousten 210 lähtevään opiskelijaan.129   

Vuodesta 1998 eteenpäin KOTA-tietokantaan kerätyt vaihtoluvut näyttävät lähtevien 

opiskelijavaihtojen laskeneen hieman vuonna 1998 ja tipahtaneen alle 200:n vuosina 

1999–2002. Tuolloin vaihtoon lähtevien lukumäärä vaihteli 180:n ja hieman yli 190:n 
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vaihdon välillä. Lähtevien lukumäärän tipahtaminen ja samansuuruisena pysyminen 

tämän jälkeen osoittavat, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun vaihdon kehitys oli 

vuosituhannen vaihteessa samansuuntaista muualla Suomessa tapahtuvan 

opiskelijavaihdon kanssa. 

Selkeä muutos lähtevien lukumäärässä näkyy vuonna 2003, jolloin vaihtoon lähtevien 

opiskelijoiden lukumäärä nousi vuodessa yli 100 opiskelijalla. 303 vaihtoon lähtenyttä 

opiskelijaa oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun siihenastisen historian suurin luku. 

 

Lähteet: Opetushallituksen KOTA- ja VIPUNEN-tietokanta 1998–2004. Kansainvälinen 

liikkuvuus. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus 1998–2004. Opettaja- ja 

asiantuntijaliikkuvuus 1998–2004.  

 

Suurimmat lähtevien vaihto-opiskelijoiden lukumäärät olivat luonnollisesti 

suurimmista yksiköistä. Eniten vaihto-opiskelu kiinnosti Sosiaali- ja terveydenhuolto-
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oppilaitoksen opiskelijoita, seuraavaksi eniten vaihtoon lähdettiin Tekniikan yksiköstä 

ja kolmantena eniten vaihto-opiskelijoita lähetti Kaupan- ja hallinnon yksikkö.130 

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden osalta kasvukehitys oli lähtevien lukuja maltillisempaa. 

Ammattikorkeakoulun omien tilastojen mukaan saapuvia opiskelijoita oli vuonna 1996 

70 ja 1997 120.131 Ennätyslukema, 168 saapunutta vaihto-opiskelijaa, saatiin KOTA-

tietojen mukaan vuonna 1998, jonka jälkeen saapuvien opiskelijoiden lukumäärä pysyi 

hieman yli sadan opiskelijan vuosimäärissä vuosina 1999–2000. Vuosituhannen 

vaihteessa luku lähti jälleen kasvuun, noussen ensin 188 saapuvaan vaihto-opiskelijaan 

vuonna 2001 ja edelleen 192 opiskelijaan vuonna 2002. Vuonna 2003 Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu saavutti siihen saakka suurimman saapuneiden vaihto-

opiskelijoiden määrän 180 opiskelijaa.132 

Eniten saapuvia vaihto-opiskelijoita saatiin Tekniikan yksikköön. Sosiaali- ja terveysalan 

yksikkö otti vastaan seuraavaksi eniten saapuvia vaihto-opiskelijoita ja kolmanneksi 

eniten vaihtoon saavuttiin Kaupan- ja hallinnon yksikköön.133 

KOTA-tietokannan tilastoista ei käy ilmi saapuneiden ja lähteneiden vaihto-

opiskelijoiden sukupuolijakaumaa. Euroopan komission toimeenpaneman Erasmus-

arviointitutkimuksen mukaan sukupuolella on kuitenkin merkitystä vaihtoon 

lähtemisen kannalta. Suhteelliseen opiskelijamäärään verrattuna naiset ovat ulkomaan 

vaihdoissa olleet hieman yliedustettuina miehiin nähden - sekä Suomessa että muualla 

Euroopassa.134 Vaikka varsinaista tutkimustietoa Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

vaihto-opiskelijaryhmien sukupuolijakaumasta ei olekaan, eniten vaihtoon lähdettiin 

Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä, joka myös vastaanotti toiseksi eniten saapuvia 

vaihto-opiskelijoita. Perinteisesti sosiaali- ja terveysalaa on totuttu pitämään hyvin 

naisvaltaisena, mikä osaltaan tukisi päätelmää, jonka mukaan Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden sukupuolijakauma lähtevissä ja saapuvissa 

opiskelijoissa olisi noudatellut yleisiä kansainvälisiä suuntauksia ja naiset olisivat olleet 

suurin vaihto-opiskelijaryhmä. 
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Opettaja- ja henkilöstövaihto kasvoi maltillisesti vuosien 1996–2003 aikana sekä 

lähtevien että saapuvien osalta. Samoin kuin opiskelijavaihdossa myös opettaja- ja 

henkilöstövaihdossa lähteviä oli hieman saapuvia enemmän. Lähtevien opettajien ja 

muun henkilökunnan lukumäärä oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun omien 

tilastojen mukaan hienoisessa kasvussa vuosina 1996–1997. KOTA-tietokantojen 

perusteella puolestaan voidaan nähdä, että lähtevien määrä kasvoi edelleen vuoteen 

2000 saakka, jolloin vaihtoon lähti kaikkiaan 110 opettajaa ja muuta henkilökunnan 

jäsentä. Vuonna 2001 lähtevien lukumäärä tipahti 92:een, mutta nousi 

ennätyslukemiin vuonna 2002, jolloin vaihtoon lähti 139 henkilökuntaan kuuluvaa 

työntekijää. Vuonna 2003 lähtevien lukumäärä jäi 104 henkilöön.135 

Oamkin omien tilastojen mukaan myös saapuvien opettaja- ja henkilöstövaihdon 

määrä oli maltillisessa kasvussa vuosina 1996–1997. Tätä tukee ensimmäinen KOTA-

tietokannan tieto vuodelta 1998, jolloin saapuvien lukumäärä oli 87. Seuraavina 

vuosina saapuvien lukumäärä heilahteli tipahtaen vuonna 1999 44:ään, nousten 

hetkellisesti vuonna 2000 76:een ja tipahtaen jälleen 2001 31 saapuneeseen 

opettajaan ja muuhun henkilökuntaan. Vuonna 2002 saapuneiden lukumäärä yli 

kolminkertaistui edelliseen vuoteen ollen 102 ja nousi edelleen vuonna 2003, jolloin 

136 opettajaa ja muuta henkilökuntaa saapui vaihtoon Oulun seudun 

ammattikorkeakouluun.136  

Kuten liitteestä 1. on nähtävissä, verrattaessa opiskelija- ja henkilöstövaihtolukuja 

vuosilta 1998–2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärään, 

on vertailtavien lukujen kasvusuhde hyvin samansuuntainen. Vaikka asetettuja 

tavoitteita ei kasvavista vaihto-opiskelijamääristä huolimatta saavutettukaan, 

noudatteli erityisesti saapuvien vaihto-opiskelijoiden lukumäärät hyvin pitkälti 

ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärän kehitystä. 

Suosituimpia vaihtomaita olivat lähtevien opiskelijoiden osalta erityisesti Erasmus-

vaihtojen vauhdittamina Euroopan maat, joista Iso-Britannia oli selkeä ykkönen. Muita 

vaihtokohteita olivat Saksa, Espanja, Unkari ja Alankomaat. Kahdenvälisten sopimusten 

puitteissa tehtiin lukuisia vaihtoja Euroopan ulkopuolelle kuten Singaporeen, 
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Thaimaahan ja Keniaan.  Jokaiselle vaihtoon haluavalle kyettiin tarjoamaan vaihto-

opiskelupaikka ja laajan kumppanikorkeakouluverkoston ansiosta osa tarjotuista 

vaihto-opiskelupaikoista jäi jopa käyttämättä.137 

Saapuvia vaihto-opiskelijoita saatiin lähinnä Saksasta, Espanjasta, Iso-Britanniasta ja 

Unkarista. Lisäksi muutamia opiskelijoita tuli niin ikään kahdenvälisillä sopimuksilla 

Singaporesta, Thaimaasta ja Malesiasta.138 

Opettaja- ja henkilöstövaihto noudatti niin lähtevien kuin saapuvienkin osalta hyvin 

pitkälle opiskelijavaihdon kohdemaavalikoimaa erityisesti Euroopan maiden osalta.  

Poikkeuksia opiskelijavaihdon ja opettaja- ja henkilöstövaihdon maavalikoimassa löytyy 

pääasiassa vain Euroopan ulkopuolisesta vaihdosta, josta lähtevien osalta suosituimpia 

kohdemaita olivat Venäjä ja Norja sekä saapuvien osalta Kiina.139 

Varsinaisen vaihdon lisäksi opettajat osallistuivat yhä enenevissä määrin kansainvälisiin 

konferensseihin ja koulutuksiin. Myös kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa 

julkaistujen artikkeleiden määrä kasvoi.140 

Vuosituhannen vaihteen opiskelijavaihto lähtevien osalta ei kasvanut niihin lukemiin, 

joita ammattikorkeakoulu oli tavoitteekseen laittanut. Ongelmana nähtiin erityisesti 

tekniikan opiskelijoiden osalta alalla vallinnut jopa liian hyvä työllisyys: tekniikan 

opiskelijoista suurin osa työskenteli opintojensa ohella, jolloin irtaantuminen vaihto-

opintoihin oli lähes mahdotonta.141 Vaihtoon lähtiessä opiskelijalla oli vaarana 

menettää hyvä työmahdollisuutensa ja sen myötä sivutulonsa. Tekniikan yksikkö oli 

opiskelijamäärältään yksi ammattikorkeakoulun suurimmista yksiköistä, joten pienikin 

opiskelijoiden keskuudessa vallinnut haluttomuus vaihtoon lähtemiseen vaikutti heti 

koko ammattikorkeakoulun vaihtotilastoihin. 
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Toisessa suuressa yksikössä, Sosiaali- ja terveysalan yksikössä, vaihtoon lähtemistä 

vaikeutti erityisesti kohdemaiden korkeakoulujen eriaikaiset lukukaudet verrattuna 

kotikorkeakoulun lukukausiin.142 

Opiskelijavaihdon kasvuun oli varmasti useita syitä. Yhteiskunnallinen kehitys kohti 

eurooppalaisempaa yhteiskuntaa oli varmasti yksi. Myös vuosikymmenen lopun 

keksinnöt, kuten matkapuhelimet ja internetyhteydet, lyhensivät välimatkoja ja 

Eurooppa ei enää tuntunut niin kaukaiselle suomalaisen opiskelijan näkökulmasta. 

Opiskelijavaihdon lisääminen oli myös sekä eurooppalainen että kansallinen tavoite, 

jota opetusministeriö voimakkaasti edisti.  

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden lukumäärä ei tarjotuista tukitoimista huolimatta 

kasvanut yhtä nopeasti vaihtoon lähtevien kanssa. Oulun seudun 

ammattikorkeakouluun suuntautuvan vaihdon määrä kasvoi, mutta huomattavasti 

hitaammin, kuin lähtevien opiskelijoiden. Yksi syy tähän saattoi olla Suomen huono 

tunnettuus maailmalla: Suomi oli tuore Euroopan Unionin jäsenmaa, eikä välttämättä 

yhtä houkutteleva vaihtokohde kuin Keski- tai Etelä-Euroopan maat. Lisäksi Oulun 

sijainti kaupunkina oli haasteellinen, Etelä- ja Keski-Euroopasta katsottuna kaupunki on 

varmasti näyttänyt olevan lähes ”maailman äärissä” ja etäisyys jopa maan omaan 

pääkaupunkiin on ollut pitkä. Ennakkokäsitykset pohjoisen ilmastosta ovat varmasti 

vähentäneet vaihtokohteen houkuttelevuutta entisestään.  

Tilanteen parantamiseksi ja saapuvien vaihto-opiskelijoiden houkuttelemiseksi ja 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun tunnettuuden lisäämiseksi päätettiin 

ammattikorkeakoulu tasolla ensimmäistä kertaa panostaa erityisesti kansainväliseen 

markkinointiin.143 Johtokunnan pöytäkirjoista ei kuitenkaan käy ilmi, mitä nämä 

kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteet käytännössä olivat.  

Vaihdot eurooppalaisiin kohteisiin kiinnostivat opiskelijoita ja henkilökuntaa ja 

Sokrates - vaihto-ohjelma dominoi kansainvälistä vaihtoa.144 Ennakko-odotuksista 

poiketen pohjoismainen yhteistyö ei sen sijaan herättänyt samanlaista kiinnostusta 
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opiskelijoiden keskuudessa. Koska yksi tärkeimmistä vaihtoon lähdön syistä 

opiskelijoiden keskuudessa ajateltiin olevan uuteen kulttuuriin tutustuminen, ei 

pohjoismaiden kulttuurien katsottu poikkeavan suomalaisesta niin merkittävästi, että 

se kiinnostaisi opiskelijoita valitsemaan Pohjoismaat vaihtokohteikseen.145 

Merkittävä syy saapuvien opiskelijoiden määrän kasvuun oli lisääntynyt 

englanninkielinen opetus. Opiskelijoiden oli helpompaa löytää omaan alaansa liittyviä 

opintoja juuri perustetuista englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista. Tämä vaikutti 

edelleen siihen, että vaihtoon tuleminen ei viivästyttänyt saapuvien opiskelijoiden 

valmistumista heidän omassa maassaan heidän palattuaan takaisin kotimaahansa 

vaihdon jälkeen. Näin olisi saattanut käydä, mikäli tarjolla olisi ollut vain yksittäisiä 

kursseja eri koulutusaloilta. Riippuen saapuvan vaihto-opiskelijan lähtömaasta, 

opintojen viivästyminen olisi saattanut olla myös taloudellinen menetys, sillä useissa 

Euroopan maissa korkeakoulutus on maksullista myös oman maan kansalaisille. 

Vuonna 2001, ammattikorkeakoulu liittyi Arktisen yliopiston yhteistyöverkostoon, joka 

tarjosi mahdollisuuden hyödyntää pohjoista sijaintia monimuotoisen ja monialaisen 

kansainvälisen yhteistyön merkeissä.146 Lisäksi uusia yhteistyösopimuksia solmittiin 

Puolaan Ktowicen ja Posznan University of Economics korkeakoulujen, Kristiansandin ja 

Malmön yliopistojen, Tallinnan yliopiston Pedagoogikaülikooli, Institutio politécnico de 

Portalegre Portugalissa, Shanghain yliopisto Kiinassa, Veronan ja Padovan yliopistot 

Italiassa sekä Saksan Eindhovenin Fontys Hogeschool ja Pariisin Estaca oppilaitos.147 

Vaikka tutkimuslähteissä on selkeästi mainittu kansainvälisen yhteistyöverkoston 

huomattava laajeneminen aina ammattikorkeakoulun vakinaistamisesta alkaen, 

kumppanikorkeakouluja ei kuitenkaan ole lueteltu enää samanlaisella tarkkuudella 

kuin kansainvälistymien alkuvaiheessa juuri ammattikorkeakoulun perustamisen 

aikoihin. Tämä voidaan ajatella johtuvan siitä, että kumppanikorkeakoulujen 

lukumäärä laajeni niin suureksi, ettei niitä enää kaikkia kannattanut esitellä 

ammattikorkeakouluhallitukselle tai listata vuosikertomuksiin. Ainoastaan yksiköiden 

ja tutkinto-ohjelmien kannalta merkittävimmäksi koetut sopimukset nostettiin esille. 
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2.4 Ensimmäiset vieraskieliset tutkinto-ohjelmat 

 

Ministeriöltä saamansa ammattikorkeakoulukokeilun loppuraportin mukaisesti Oulun 

seudun ammattikorkeakoulu nimesi ensimmäisessä Tavoite- ja tulossopimuksessaan 

tavoitteekseen lisätä vieraskielisen koulutuksen määrää, parantaa sen laatua ja 

edelleen kehittää opetussuunnitelmia. Myös kansainväliseen toimintaan liittyvän 

osaamisen lisääminen nähtiin tärkeäksi.148 Oulun ammattikorkeakoulussa tarjottavan 

koulutuksen haluttiin olevan ulkomailla tunnustettua ja kilpailukykyistä. Tutkintojen 

tuli olla sellaisia, että ne valmentavan opiskelijoita kansainvälistyvään ja 

monikulttuuriseen yhteiskuntaan.149 

Tavoitteen määrittämisellä olikin selkeä vaikutus ammattikorkeakoulun vieraskielisen 

opetustarjonnan positiiviseen kehittymiseen 1990-luvun lopulla. Tämä on erityisesti 

nähtävissä vuosikymmenen lopun opetustarjonnassa, jolloin opiskelijoille tarjolla 

olevan vieraskielisen opetuksen määrä lisääntyi merkittävästi: vuonna 1998 

vieraskielinen koulutustarjonta lähes kaksinkertaistui vuoteen 1997 nähden kasvaen 

148 opintoviikkoon.150 Opetusministeriön luvan perusteella ensimmäinen täysin 

englanninkielinen koulutusohjelma, Degree Programme in International Business 

Studies, aloitti toimintansa Kaupan- ja hallinnon yksikössä syksyllä 1998.151 

Syyslukukaudella 1999 englanninkielinen koulutus lisääntyi entisestään, kun 

insinöörialan englanninkielinen koulutusohjelma aloitti toimintansa Raahen yksikössä 

nimellä Degree Programme in Computer Engineering.152 

Alempien korkeakoulututkintojen lisäksi Oulun seudun ammattikorkeakoululla oli 

tarjolla myös erilaisia englanninkielisiä ammatillisia erikoistumisopintoja kuten 

Oulaisten terveydenhoito-oppilaitoksen Holistic Care opinnot, Oulun tekniikan yksikön 

Internet Learning Environmet tai Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu Arctic 
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Civil Engineering, jonka koulutusvastuu siirtyi Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

tekniikan yksikölle vuonna 1999.153  

Erikoistumisopinnot ovat opintoja, jotka suunnataan lähinnä 

ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan alan opistotutkinnon suorittaneille jatko-

opintoina. Opinnot oli tarkoitettu syventämään työelämässä olevien henkilöiden 

ammatillista osaamista, eivätkä ne olleet varsinaista tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Ammatillisten erikoistumisopintojen tarjonta vaihteli vuosittain, eikä samoja 

opintokokonaisuuksia ollut joka vuosi tarjolla. Opintojen laajuus vaihteli 20–40 

opintoviikon välillä.154 

Englanniksi tarjotuista erikoistumisopinnoista osa järjestettiin kertaluontoisesti, osassa 

opetusta tarjottiin useampana vuotena. Ammattikorkeakoulun hallituksen 

pöytäkirjoista ei käy ilmi, kuinka monta vuotta mitäkin koulutusta tarjottiin tai mitä 

syitä koulutuksen lakkauttamiseen oli. Koulutusohjelmien tarkka seuranta koski 

lähinnä tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Tekniikan yksikön ja brittiläisen Kingston Universityn vuonna 1995 yhteisenä 

toteutuksena alkanut Master of Science tutkintoon johtava koulutus Management in 

Construction jatkui edelleen vuosituhannen vaihteeseen saakka.155  Koulutus kuului 

Kingston Universityn koordinoimaan Erasmus ICP-hankkeeseen, jossa oli Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun lisäksi mukana myös Hildesheimin ammattikorkeakoulu 

Saksasta, Lissabonin yliopisto Portugalista ja Pireuksen yliopisto Kreikasta.156 

Koulutuksessa Kingston University hyväksyi ja valvoi kurssilla noudatettavan 

opintosuunnitelman, sen sisällön ja tason sekä arvioi ja hyväksyi opetushenkilökunnan 

tason. Käytännön toteutus ja järjestelyvastuu olivat Oulun teknillisen oppilaitoksen ja 

myöhemmin Oulun seudun ammattikorkeakoulun vastuulla. Opetuskokonaisuuteen 

liittyviä moduuleita oli mahdollista suorittaa Oulun lisäksi myös Kingston Univrsityssä 
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tai Saksassa sijaitsevassa Holtzmindennin korkeakoulussa. Opetuskielinä olivat suomi ja 

englanti.157  

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tarjoaminen 

ammattikorkeakoulussa 1990-luvulla oli mielenkiintoista, sillä kokeilulaki 

ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista tuli voimaan 2001 ja hakemukset kokeilun 

käynnistämiseksi jätettiin opetusministeriölle lokakuussa.158 Kumppanikorkeakoulujen 

välinen yhteistyö ja yhteisesti sovitut järjestelyt kuitenkin mahdollistivat koulutuksen 

järjestämisen jo aiemmin ennen uuden korkeakoululain voimaantuloa.  

Opetusministeriölle lähetetyt jatkotutkintohakemukset arvioitiin Korkeakoulujen 

arviointineuvoston toimesta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu sai luvan aloittaa 

jatkotutkintokokeilut syksyllä 2002.159
 

Vuoteen 2000 mennessä vieraskielistä opetusta oli tarjolla jo yhteensä 222 

opintoviikkoa sekä ammattikorkeakoulun omille että sinne vaihtoon saapuville 

opiskelijoille.160 Vaikka vieraskielinen koulutus painottui selkeästi Kaupan ja hallinnon, 

Sosiaali- ja terveysalan ja Tekniikan yksiköihin Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa, oli myös 

pienempien yksiköiden opiskelijoilla mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteyksiin. 

Kulttuurialan yksikössä vieraili lukuvuoden aikana useita ulkomaisia opettajia ja 

tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä luotiin muun muassa Piteån musiikkikorkeakouluun ja 

Agderin korkeakouluun Norjassa.161 Viestinnän ensimmäisen vuosikurssi teki 

opintomatkan Prahaan sanomalehti Kalevalta saadun stipendin turvin.162 

Luonnonvara-alan yksikössä osa opiskelijoista suoritti puolestaan opintoihinsa kuuluvia 

pakollisia harjoitteluita Suomen sijaan ulkomailla. Alankomaat, Irlanti, Islanti ja Saksa 

olivat suosittuja harjoittelukohteita. Lisäksi yksikkö toteutti eripituisia 
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koulutusprojekteja, kuten kansainvälistymiskoulutusta. Yksikkö oli myös aktiivinen 

erilaisissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.163 

Opettajia osallistui kansainvälisiin konferensseihin, joista hyvänä esimerkkinä toimii 

Pekingissä järjestetty ammatillisen koulutuksen seminaariviikko Strengthening 

International Cooperation in Vocational Education in 21st Century. 

Ammattikorkeakoulu toimi myös järjestäjänä useille kansainvälisille seminaareille ja 

konferensseille. Näitä olivat muun muassa 2001 järjestetty tyttöjen ammatinvalinnan 

suuntaamista informaationtekniikan ja tietoliikenneteollisuuden tehtäviin käsitellyt 

High Heels to Hi-Tech164 ja Sosiaali ja terveysalan yksikön Nursing Research in Italy.165 

Syksyllä 2004 aloitti Oulun seudun ammattikorkeakoulun kolmas täysin 

englanninkielinen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden alalla Degree Programme in 

Business Information Technology, Oulun Kaupan ja Hallinnon yksikössä. Ohjelman 

alkamisen seurauksena vieraskielisen opetuksen määrä lisääntyi 

ammattikorkeakoulussa huomattavasti, ja vuoden 2004 lopulla vieraskielistä 

koulutusta oli tarjolla jo 823 opintoviikon laajuudelta.166 

Vieraskielisen opetuksen lisääntymisen yksi merkittävä tekijä oli henkilöstölle 

pitkäjänteisesti tarjolla ollut kansainvälisyyttä tukeva kieli- ja kulttuurikoulutus, joka 

antoi valmiuksia yhä laajempien opintokokonaisuuksien opettamiseen vieraalla 

kielellä.167 Kielten opetus lisäsi myös henkilökunnan varmuutta pitää esitelmiä 

ulkomaisissa konferensseissa ja julkaista artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä 

julkaisuissa.168  
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3 Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2005–2013 

 

3.1 Kansalliset ja ammattikorkeakoulukohtaiset kansainvälistymislinjaukset 

 

2000-luvun alkupuolella suomalaisten koulutustaso nousi tasaisesti, mikä näkyi 

selkeästi myös OECD:n suorittamissa useissa kansainvälisissä maamittauksissa.169 

Suomen menestyksestä huolimatta OECD:n arviointien käyttö kansallisessa 

poliittisessa päätöksenteossa ei ole täysin ongelmatonta. Globalisaatiossa OECD:n ja 

muiden kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden asema korostuu, minkä on 

tulkittu johtuvan kansallisvaltioiden heikentyneestä kyvystä vastata itsenäisesti 

globaaleihin haasteisiin. Riippuvuus ylikansallisten järjestöjen ohjeistuksista, kuten 

OECD:n arviointiryhmien suosituksista tai Euroopan unionin tiedonnannoista, 

kasvattaa näiden toimijoiden valtaa myös kansallisessa päätöksenteossa. 

Ylikansallisten toimijoiden vallan vahvistuminen ulottuu myös eri maiden 

korkeakoulupolitiikkaan, jossa kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtääviä 

uudistuksia perustellaan usein juurikin erilaisten ulkoisten asiantuntijaryhmien 

suosituksilla. Näin ollen ylikansalliset asiantuntijaryhmät määrittelevätkin jo hyvin 

pitkälle sen, mitä koulutus merkitsee niin yksilölle kuin yhteiskunnalle, minkälaisia 

arvoja koulutus välittää opiskelijoilleen ja minkälaisia ovat kansalliset 

koulutuspolitiikan suunnat.170  

Lisäksi koulutuspolitiikan vähittäinen muuttuminen vastaamaan talouselämän 

haasteisiin näkyy myös opetusministeriön julkaisuissa, joissa korkea koulutustaso 

nähtiin ennen kaikkea edellytyksenä Suomen menestymiselle kansainvälisessä 

kilpailussa niin talouden alalla kuin yhteiskunnan hyvinvoinnissakin.171  

Vahvistaakseen edelleen koulutuksen ja erityisesti korkeakoulutuksen kehitystä 

opetusministeriö julkaisi useita korkeakoulusektoria koskevia linjauksia ja 

kehittämissuunnitelmia 2000-luvun puolivälistä alkaen. Julkaisuilla haluttiin vastata 
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kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joilla ajateltiin olevan 

pitkäkestoisia seurauksia korkeakoulujen toimintaan ja kehitykseen. 

Koulutusjärjestelmän ymmärrettiin olevan suurien haasteiden edessä. Järjestelmältä 

vaadittiin joustavuutta ja kykyä vastata muutoksiin, sillä väestökehitys, työvoiman 

ikääntyminen ja tarve nostaa työllisyysastetta toivat mukanaan suuria haasteita. Myös 

sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muutos sekä kansainvälistyminen edellyttivät 

koulutukselta uudistumista.172  

Suomalaisen tieteen katsottiin olevan kansainvälisesti arvostettua ja kansallinen 

innovaatiojärjestelmä oli menestynyt useissa kansainvälisissä arvioinneissa.173 Vaikka 

toimivalta koulutus- ja tutkimussektorilla oli edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioilla 

itsellään, unionin toiminta kyseisillä sektoreilla oli vuosituhannen alkuvuosina 

voimakkaasti vahvistunut. Eurooppaan oli muodostumassa yhtenäinen koulutus- ja 

tutkimusalue ja Euroopan unioni pyrki vahvistamaan vaikuttavuuttaan globaalilla 

tasolla.174  

Vallitsevassa tilanteessa Suomen oli tärkeää profiloitua omilla osaamisalueillaan, sillä 

koulutusmarkkinoiden kansainvälistyessä kilpailun lahjakkaista opiskelijoista, 

opettajista ja tutkijoista ajateltiin kiihtyvän. Ministeriö halusi turvata korkeakoulujen 

toimintaedellytykset, jotta Suomella olisi mahdollisuudet toimia tasa-arvoisesti muiden 

Euroopan maiden kanssa korkeakoulutuksen ja tieteen parissa.175 

Korkeakoulujen jo 1990-luvulla alkanut kansainvälisen toiminnan tukeminen oli yksi 

vastaus vallitsevaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Korkeakoulujen 

kansainvälistyminen oli 2000-luvun puoliväliin mennessä painottunut korkeakouluissa 

enemmän opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestämiseen ja lisäämiseen kuin 

koulutuksen sisältöjen ja toimintatapojen kehittämiseen yhä kansainvälisemmiksi. 

Tähän haluttiin nyt kuitenkin ministeriössä muutosta. L pohjoismaisen yhteistyön 

merkityksen ajateltiin korostuvan entisestään tutkimuksessa ja koulutuksen 
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kansainvälistämisessä tulevina vuosina.176 Pohjoismaista yhteistyötä haluttiinkin 

rakentaa edelleen jo olemassa olevan, vahvan yhteistyöperustan päälle.177 

Ministeriö määritteli kehittämissuunnitelmassaan koko korkeakoulusektoria koskevia, 

kansallisesti tärkeitä, kansainvälistymislinjauksia. Niiden mukaan opiskelijavaihdon 

tulisi ammattikorkeakoulusektorilla nousta 2000-luvun loppuun mennessä 8000 

lähtevään ja saapuvaan vaihto-opiskelijaan vuosittain. Ammattikorkeakoulujen ja 

yliopistojen tulisi lisätä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää niin, että heitä 

vuonna 2008 olisi Suomessa yhteensä 12 000. Tavoitteisiin pääsemiseksi 

korkeakoulujen tulisi järjestää oman profiilinsa mukaista vieraskielistä opetusta. Myös 

kansainvälistä opettajavaihtoa ja ulkomaisen opetushenkilökunnan rekrytointia tuli 

edelleen tukea.178 

Ministeriö halusi myös liittää korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan 

maantieteelliset kohdealueet suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeisiin alueisiin. 

Näistä alueista eurooppalainen korkeakoulutus- ja tutkimusalue nähtiin Suomelle 

keskeisimpänä vaikutusalueena. Lisäksi Venäjän katsottiin olevan Suomelle yksi 

tärkeimmistä yhteistyökumppaneista erityisesti talouden alalla. Tästä johtuen 

Venäjäasiantuntemusta tulisi Suomessa entisestään vahvistaa ja kaikkien 

korkeakoulujen toivottiinkin lisäävän yhteistyötä venäläisten korkeakoulujen kanssa. 

Myös koko korkeakoulusektorin haluttiin vahvistavan yhteistyötään Pohjois-Amerikan 

kanssa ja laajentavan vuorovaikutustaan sekä Aasian, Latinalaisen Amerikan että 

Afrikan maiden kanssa. Myös korkeakoulujen mahdollisuuksia osallistua 

kehitysyhteistyöhankkeisiin haluttiin lisätä.179  

Ministeriön määrittelemät uudet koko korkeakoulusektorin kansainvälistymistä 

koskevat linjaukset pantiin käytäntöön pian julkaisemisen jälkeen. Ne näkyivät 

selkeästi uusissa ammattikorkeakoulujen ja ministeriön välisissä tavoitesopimuksissa. 

Ensimmäinen linjausten mukainen tavoitesopimus tehtiin vuosille 2004–2006 heti 

uuden ammattikorkeakoululain voimaantulon jälkeen 2003. Sopimuksissa määriteltiin 
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edelleen sekä kaikkia ammattikorkeakouluja että yksittäistä korkeakoulua koskevat 

osuudet.180  

Koulutus ja tutkimus 2003–2008 -kehittämissuunnitelman mukaisesti kaikkia 

ammattikorkeakouluja koskevassa osuudessa kiinnitettiin huomiota sekä 

vastavuoroisen opiskelijavaihdon lisäämiseen että ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 

määrän nostamiseen ja heille tarjottavan vieraskielisen koulutuksen kehittämiseen. 

Lisäksi kaikkien ammattikorkeakoulujen tuli osallistua tiettyihin koko 

ammattikorkeakoulujärjestelmää koskeviin yhteisiin verkostomaisiin hankkeisiin. 

Näistä merkittävin kansainvälistämisen näkökulmasta oli Itä- ja Kaakkois-Aasian 

yhteistyöverkosto.181 

Ammattikorkeakoulukohtaisessa tavoitesopimuksessa 2004–2006 Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja opetusministeriö sopivat 

kansainvälisyyden linjauksista, jotka noudattelivat pitkälti edellisten sopimusten 

linjauksia. Tämä toi jatkuvuutta korkeakoulun kansainvälistymistavoitteisiin ja 

mahdollisti osaltaan ammattikorkeakoulun omat, pitkäjänteisemmät suunnitelmat ja 

niiden tavoitteet. 

Uuden sopimuksen mukaisesti Oulun seudun ammattikorkeakoulun tuli kiinnittää 

huomiota opetussuunnitelmien ja tutkimus- ja kehitystyön kehittämiseen yhteistyössä 

korkeatasoisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Ammattikorkeakoulun kansainvälistymisellä toivottiin olevan vaikutuksia myös Oulun 

alueen työ- ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen edistämisessä.182 Tätä tarkoitusta 

varten ministeriö oli myöntänyt Oulun seudun ammattikorkeakoululle jo 

kertaluontoisen hankerahan vuodelle 2004.183 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun tuli myös lisätä huomattavasti opiskelija- ja 

henkilöstövaihtoa, lisätä edelleen vieraskielisen koulutuksen määrää ja kehittää 

ulkomaisten opiskelijoiden rekrytointia sekä laadullisesti että lukumäärällisesti184  
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Tavoite- ja tulossopimukset olivat myös ministeriön tilaisuus kertoa 

korkeakoulusektoreille kansallisesta koulutuspolitiikan suunnasta. Näin tapahtui 

vuosien 2007–2009  sopimuksessa, jossa ministeriö otti kantaa vallinneeseen 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ammattikorkeakouluverkoston laajuudesta ja 

asemasta suomalaisessa korkeakoulukentässä.185  

Ministeriön mukaan ammattikorkeakoulujärjestelmää päätettiin kehittää 

duaalijärjestelmää vahvistaen kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja samalla alueellisiin 

tarpeisiin joustavasti vastaavana kokonaisuutena. Ministeriön mukaan  

Tutkintoon johtava nuorten koulutus kootaan eurooppalaisesti ja 

kansainvälisesti korkeatasoisiin yksiköihin, jotka järjestävät aluetta 

palvelevaa tutkimus ja kehitystyötä…Ammattikorkeakoulut vahvistavat 

toimintansa kansainvälistymistä ja osallistuvat aktiivisesti eurooppalaisen 

ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittämiseen.186 

Vastauksena opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun seudun ammattikorkeakoulua 

koskeviin kansainvälistymislinjauksiin ammattikorkeakoulussa tehtiin uusi 

Kansainvälisen toiminnan suunnitelma vuosille 2007–2009.  

Edellisestä ammattikorkeakouluhallituksessa käsitellystä suunnitelmasta oli kulunut 

lähes kymmenen vuotta ja korkeakoulun kansainvälistymisessä vuosien aikana 

tapahtunut kehitys näkyi selvästi uuden suunnitelman sisällössä: painopiste oli siirtynyt 

kansainvälistymisen toimintaedellytysten luomisesta jo olemassa olevan toiminnan 

edelleen kehittämiseen ja volyymin kasvattamiseen kaikilla sektoreilla.  

Suunnitelmassa olevan itsearvioinnin mukaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

kansainvälistymisen katsottiin kehittyneen suhteellisen hyvin. Uusi suunnitelma 

laadittiin kansainvälistymiskoordinaatioryhmän toimesta ja ministeriön 

ammattikorkeakoululle asettamien tavoitteiden lisäksi siinä haluttiin kiinnittää 

erityishuomiota myös tukipalveluiden ja kotikansainvälistymisen vahvistamiseen. 
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Kansainvälisen toiminnan suunnitelma esitettiin ammattikorkeakouluhallitukselle 

2007.187  

Oulun seudun ammattikorkeakoulu halusi myös lisätä alueellista vaikuttavuutta 

kansainvälistymisen saralla. Sen tavoitteena oli verkostoitua erityisesti niiden 

kasvuyritysten kanssa, jotka toimivat jo kansainvälisillä markkinoilla. Lisähuomiota 

kiinnitettiin niin ikään kansainvälisen hanketoiminnan vahvistamiseen yhteistyössä 

muiden Pohjois-Suomen korkeakoulujen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun omien 

kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa puiteohjelma-hankkeiden ja muiden 

Euroopan unionin rahoittamien hankkeiden lisäämiseksi.188 

Oman haasteensa Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymiselle 2008 

eteenpäin toi Kansainvälisten asioiden päällikön useamman vuoden pituinen 

virkavapaa hänen toimiessaan Pohjois-Suomen EU-toimiston johtajana Brysselissä. 

Virkavapaus päättyi elokuussa 2011, jolloin kansainvälisten asioiden päällikkö palasi 

työtehtäviinsä Oulun seudun ammattikorkeakouluun.189 

Ministeriön vahvasta ohjauksesta huolimatta korkeakoulujen kansainvälistyminen ei 

edennyt kansallisesti odotusten mukaisesti. Tämän johdosta opetus- ja 

kulttuuriministeriö lähetti syksyllä 2010 molemmille korkeakoulusektorille palautteen, 

jossa todettiin että 

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusjärjestelmän 

kansainvälistyminen on ohutta. Ulkomaisten opiskelijoiden osuus on 

pieni; yliopistojen perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa 

suorittavista opiskelijoista yhteensä vain 3,3% oli vuonna 2008 ulkomaan 

kansalaisia.190 

Henkilöstön kansainväliselle liikkuvuudelle asetetusta tavoitteesta oli toteutunut 80% 

ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ja opiskelijavaihdon tavoitteesta 85%. Tilastot 
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perustuivat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen, 

OECD:n, Eurostatin ja Thomson&Reutersin antamiin tietoihin.191  

Ministeriö ohjeisti korkeakouluja kiinnittämään huomiota erityisesti niiden omien 

painoalojen kansainvälistymiseen. Korkeakouluilta edellytettiin aktiivisia toimia 

liikkuvuustavoitteiden saavuttamiseksi, vieraskielisen opetustarjonnan kehittämiseksi 

ja aidosti kansainvälisten korkeakouluyhteisöjen edistämiseksi. Kaikki kehitystoimet 

tulisi näkyä rekrytointipolitiikassa ja opiskelijoiden tukipalveluissa.192 

Paimenkirjeensä lopuksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi korkeakouluja 

lähettämään vastineensa vuosille 2010–2012 tehdyssä tulossopimuksessa 

määriteltyjen keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä. Pyynnön johdosta 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun tuli laatia konkreettinen toimenpideohjelma, 

jonka perusteella strategisten tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida. 

Kansainvälistymisen vahvistamiseksi ammattikorkeakoulun tuli määritellä keskeiset 

kansainväliset strategiset kumppanuudet.193 

Kansainvälistymisstrategian luomisessa korkeakoulujen on tärkeää huomioida sekä 

niiden sisäiset että ulkoiset vaatimukset. Sisäisiä vaatimuksia ovat kansainvälistymisen 

päämäärä, perinteet, sekä korkeakoulun minäkuva. Ne saadaan huomioitua arvioimalla 

tarjolla olevien tutkinto-ohjelmien vahvuudet ja heikkoudet ja henkilöstö-, talous ja 

hallinnollisen johtamisen rakenteet. Ulkoisista vaatimuksista pitäisi puolestaan 

havainnoida korkeakoulun imagoa ja identiteettiä, kansainvälisten 

korkeakoulumarkkinoiden mahdollisuuksia ja uhkia sekä korkeakoulun kilpailukykyä ja 

koulutusmarkkinoilla.194 

Nämä kansainvälistymisstrategian luomisen keskeiset toimenpiteet näkyivät vuosien 

2009–2011 aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulun toiminnassa, korkeakoulu 

suunnitteli ja päätti kansainvälistymisensä tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla haluttiin 

korkeakoulun osalta vastata kansallisesti korkeakoulusektorille asetettuihin 

kansainvälistymistä koskeviin tavoitteisiin. Kansainvälistyminen valittiin Oulun seudun 
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ammattikorkeakoulun kehittämiskohteeksi, johon kohdennettiin korkeakoulun sisäistä 

lisärahoitusta lukuvuosina 2010–2011 ja 2011–2012.195 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viimeinen tavoite- ja tulossopimus opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa kuntayhtymän alaisuudessa vuosille 2013–2016 noudatteli 

kansainvälistymislinjauksissa aikaisempien sopimuksia ja vahvistivat meneillään ollutta 

korkeakouluverkoston rakenteellista kehittämistä.196 

 

3.2. Tutkintorakenteiden uudistaminen 

 

Bolognan prosessin yksi haasteellisimmaksi koetuista osuuksista, kaksiportaisen 

tutkintomallin kehitys, aloitettiin ammattikorkeakouluissa 2004. Uudistus oli mittava, 

sillä se ei koskettanut ainoastaan vieraskielisiä tutkintoja vaan kaksiportainen 

tutkintomalli oli tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa, myös suomenkielisissä 

koulutusohjelmissa.197  

Muutoksen katsottiin aluksi olevan ammattikorkeakouluissa lähinnä tekninen, jolloin 

siirryttäisiin ainoastaan ECTS-mitoitusjärjestelmään, joka Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa oli otettu käyttöön jo muutamaa vuotta aiemmin. Oulun 

seudun ammattikorkeakoulu oli saanut myös luvan osallistua toisen syklin ylempään 

ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan jatkolupakokeiluun 2002 lähtien, mutta 

varsinainen ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen vakinaistamispäätös saatiin vasta 

2005. Tästä johtuen ei tutkintorakenteiden muutokseen voitu niiden osalta ottaa heti 

selkeää kantaa.198  

Jatkotutkintoja koskevan päätöksen yhteydessä ammattikorkeakoulujen 

tutkintorakenne uudistettiin suurimmalta osin Bolognan mallin mukaiseksi niin, että 

ensimmäisen syklin tutkinto oli laajuudeltaan pääosin 3,5–4 vuotta ja toisen syklin 

ylempi ammattikorkeakoulututkinto 60–90 opintopistettä. Toisen syklin tutkinto 
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keskittyi työelämän kehittämiseen, ja opiskelijan oli täytynyt hankkia tietty määrä alan 

työkokemusta ennen ylemmän tutkinnon opintojen aloittamista.199 

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kaksiportaisen tutkintorakenteen 

käyttöönotolla Suomessa ja muualla Euroopassa uskottiin olevan enimmäkseen 

positiivisia vaikutuksia. Sen nähtiin luovan uusia mahdollisuuksia yhteistyön ja 

kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi eurooppalaisten korkeakoulujen välillä.200  

Tutkintorakennemuutoksen lisäksi kansallisia uudistuksia ammattikorkeakouluissa 

tapahtui myös tutkintojen kansainvälisessä vertailtavuudessa. Muiden Bolognan 

prosessiin osallistuvien maiden tavoin Suomi sitoutui korkeakoulututkintojen 

kansallisen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) laadintaan. 

Laadintatyö aloitettiin jo 2004, mutta sen lopullinen vahvistaminen viivästyi 

Eurooppalaisten tutkintojen viitekehystyön (European Qualifications Framework, EQF) 

keskeneräisyyden vuoksi. Korkeakoulujen kansallinen viitekehys vahvistettiin lopulta 

vuonna 2007, vuosi eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen hyväksymisen 

jälkeen.201 

EQF:n tavoitteena oli helpottaa tunnistamaan eri maissa ja eri tavoin hankitun 

osaamisen luonnetta yhdessä sovitun tasomäärittelyn pohjalta. Yksittäisen henkilön 

osaamiselle pyrittiin löytämään Euroopan mittakaavassa yhteismitallinen tunnistus ja 

tunnustus. Viitekehys antoi eri maiden koulutusorganisaatioille yleisen perustan 

määritellä omien tutkintojensa osaamista. EQF:n perusteella 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osaaminen asettui käytössä olevan 

kahdeksanportaisen arviointiasteikon luokittelussa tasolle kuusi ja ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto tasolle seitsemän.202  

Tutkinnon antavan osaamisen määrittelyn ajateltiin osaltaan sujuvoittavan 

kansainvälistä työvoiman liikkuvuutta: työnantajan oli helppo suhteuttaa ulkomainen 

tutkinto oman maansa kansalliseen viitekehykseen, minkä pohjalta odotukset sille, 

mitä kansainvälinen työnhakija osaa ja mitä osaamista häneltä voidaan odottaa, olivat 
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realistisempia. Eurooppalainen viitekehys helpotti myös kansainvälistä 

opiskelijavaihtoa korkeakoulujen muodostaessa yhteistyösopimuksia samantasoisten 

korkeakoulujen kanssa ja kansainvälistä tutkinto-opiskelijoiden rekrytointia hakijan 

ymmärtäessä korkeakoulutuksen tason, jolle hän on hakeutumassa. 

Eurooppalaisen viitekehyksen käyttöönotto näkyi Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa jo vuonna 2005, kun ammattikorkeakoulu otti käyttöönsä 

valmistuneille opiskelijoille myönnetyn uuden muotoisen tutkintotodistuksen. Tähän 

kuului tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta sekä kansainväliseen käyttöön 

tarkoitettu liite, jossa annettiin tietoa ammattikorkeakoulusta, tutkintoon kuuluvista 

opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta korkeakoulujärjestelmässä. 

Tutkintotodistus sisälsi myös sekä suomenkielisen opintosuoritusotteen että vastaavan 

englanninkielisen, josta käytettiin nimitystä Diploma Supplement.203 Vastaava 

tutkintouudistus otettiin käyttöön ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa sekä 

ammatillisten erikoistumisopintojen ja avoimen ammattikorkeakouluopintojen 

opinnoissa 2008.204  

Uusi tutkintotodistus hyödytti yhä useampaa ammattikorkeakoulussa opiskellutta 

opiskelijaa, sillä työmarkkinat olivat muuttuneet entistä kansainvälisimmiksi eikä töihin 

lähteminen Eurooppaan tai sen ulkopuolelle ollut enää niin poikkeavaa kuin aiemmin. 

Keväällä 2006 Oulun seudun ammattikorkeakoulun aiempi, väliaikaisen 

ammattikorkeakoulun aikana ministeriön määrittelemä englanninkielinen nimi Oulu 

Polytechnic, muutettiin muotoon Oulu University of Applied Sciences. Perusteina 

muutokselle oli aiempaan Polytechnic sanaan liitetyt väärinymmärrykset erityisesti 

espanjankielisessä korkeakoulumaailmassa sekä Kaakkois-Aasian maissa kuten Kiinassa 

ja Intiassa. Polytechnic- sanan koettiin viittaavaan liikaa pelkkään tekniikan alan 

koulutukseen, vaikka Oulun seudun ammattikorkeakoulu oli monialainen korkeakoulu. 

Nimimuutos noudatteli kansallista linjaa, sillä kaikki ammattikorkeakoulut siirtyivät 

käyttämään englanninkielistä käännöstä university of applied sciences.205 
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Vuoden 2008 aikana kansainvälistymiseen liittyviä hallinnollisia käytänteitä ja 

toimintamalleja kehitettiin parantamalla tiedotusta, selkeyttämällä apurahakäytänteitä 

ja toimimalla aiempaa suunnitelmallisemmin. Toimenpiteillä toivottiin olevan 

positiivisia vaikutuksia vaihtoon lähtemiseen ja ulkomaan harjoittelun 

toteutumiseen.206 Kansainvälistymisen muita tukitoimia kuten henkilöstön 

kansainvälisyysosaamista, yhteisten opintojen ja tutkintojen kehittämistä 

partnerikorkeakoulujen kanssa, opiskelija- ja henkilöstövaihdon lisäämistä sekä 

kansainvälisen yritysyhteistyön edistämistä oli tarkoitus edelleen kehittää aktiivisesti 

vuoteen 2015 mennessä.207 Toimenpiteet noudattivat myös opetus- ja 

kulttuuriministeriön Oulun seudun ammattikorkeakoululle asettamia linjauksia.  

Ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden koordinoinnin keskittämistä 

korkeakoulun sisällä vahvistettiin ja organisoitumista erityisesti keskushallinnossa 

uudistettiin vuoden 2012 kuluessa. Tarkennetun organisaation mukaisesti 

kansainvälistymisen kehittämistä johti rehtori ja koordinoi kansainvälisten asioiden 

päällikkö tukenaan asiantuntijaryhmä. Jokaisessa yksikössä tuli olla oma nimetty 

kansainvälisyyskoordinaattori, ja yksiköiden kansainvälisyyttä sivuavia asioita käsiteltiin 

rehtorin johdolla pidetyissä yksikönjohtajien kokouksissa. Kansainvälisten asioiden 

järjestäytymistä käsiteltiin ensimmäisen kerran kyseisellä tarkkuudella 

ammattikorkeakouluhallituksen pöytäkirjoissa.208  

 

3.3 Vieraskielisen koulutuksen kehitys  

 

Vieraskielisen koulutuksen kansallisen kehityksen kannalta yksi merkittävimmistä 

askeleista otettiin vuonna 2006. Tällöin opetusministeriö asetti työryhmän 

valmistelemaan ja toteuttamaan ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen 

yhteishakua. Yhteishaun tavoitteena oli motivoituneiden opiskelijoiden ja 
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korkeakoulujen koulutustarjonnan kohtaaminen ja opiskelupaikkojen tehokas 

täyttäminen.209 

Yhteishaun toteutusta tukivat monet, jo olemassa olevat prosessit: yhdenmukaiset ja 

läpinäkyvät valintaperusteet ja hakuprosessit, nettihaun käytön yleistyminen, 

korkeakoulujen välinen laaja valintakoeyhteistyö, ammattikorkeakoulujen kansallinen 

ja kansainvälinen verkostoituminen, kansalliset korkeakoulujen väliset yhteiset 

käytänteet ja hyvä keskinäinen luottamus yhteishaun parissa työskentelevien 

ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Vieraskielisen koulutuksen yhteishaun katsottiin 

olevan yksi työväline ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän lisäämiseksi 

suomalaisissa korkeakouluissa. Uudistuksen toivottiin myös edistävän palvelun laatua. 

Ensimmäisen kerran vieraskielisen koulutuksen yhteishakua sovellettiin valittaessa 

opiskelijoita 1.8.2007 alkavalle lukuvuodelle ja mukana oli 25 ammattikorkeakoulua.210 

Käynnistetyn projektin taustalla oli opetusministeriön julkaisemassa 2003–2008 

vuosien koulutusta ja tutkimusta koskevassa kehittämissuunnitelmassa yhdeksi 

molempien korkeakoulusektoreiden yhteiseksi tavoitteeksi esitetty ulkomaisten 

tutkinto-opiskelijoiden määrän lisääminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi 

ammattikorkeakoulujen tuli lisätä vieraskielisen opetuksen määrää ja kehittää 

opiskelijarekrytointia, mukaan lukien hakijoille suunnattua markkinointia.211  

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden 

lukumäärä noudatti kansallisia suuntauksia, sillä tavoitteellisia lukumääriä ei ollut 

onnistuttu saavuttamaan 2000-luvun alkupuolella kolmesta englanninkielisestä 

koulutusohjelmasta huolimatta. Vuonna 2006, kahdeksan vuotta ensimmäisen 

englanninkielisen koulutusohjelman perustamisen jälkeen, Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa opiskeli 147 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja he edustivat 
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58 eri kansalaisuutta.212 Samana vuonna vieraskielisen opetuksen määrä oli kohonnut 

1116 opintopisteeseen.213  

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa osallistuttiin vieraskielisen koulutuksen 

yhteishaun valmisteluun aktiivisesti alkumetreiltä lähtien ja valintayhteistyötä 

kehitettiin ministeriön tavoitesopimuksissaan listaaman ammattikorkeakoulujen Itä- ja 

Kaakkois-Aasia yhteistyöverkoston ja ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen 

kehittämisverkoston PINNETin kanssa.214 

Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämiin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 

rekrytointia koskeviin tavoitteisiin vastattiin heti 2006, jolloin Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu aloitti yhteisen markkinoinnin suunnittelemisen Oulun yliopiston 

kanssa tavoitteena ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärän selkeä 

kasvattaminen.215  

Yhteistyö jatkui edelleen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisellä hankkeella 

2008, jonka tarkoituksena oli lisätä Oulun korkeakoulujen kansainvälistä tunnettuutta 

ja edistää Oulun kaupungin mainetta kansainvälisenä korkeakoulukaupunkina. 

Yhteisesiintymisiä tehtiinkin erilaisissa tapahtumissa sekä Suomessa että ulkomailla.216 

Vuonna 2011 yliopisto ja ammattikorkeakoulu valmistelivat yhdessä ECTS-tunnuksen 

anomista ja järjestivät kumppanikorkeakoulujensa edustajille kansainvälisen 

henkilöstövaihtoviikon. Saman vuoden syksynä Oulun seudun ammattikorkeakoulu 

liittyi myös FinPron Future Learning Finland koulutusvientiklusteriin.217 

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa oli lisäksi suunnitteilla uusia ylempään 

ammattikorkeakoulututkintoon johtavia englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia. Näistä 

ensimmäinen, tekniikan ja liikenteen alaan kuuluva ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto, Degree Programme in Industrial management, aloitti 

toimintansa syksyllä 2007 ja toinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtanut 

Degree Programme in Information Technology syksyllä 2008. 
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Vaikka vieraskielistä koulutusta oli lisätty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 

vuosien 2007 ja 2008 aikana jo kahden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

verran, haluttiin sitä lisätä vielä seuraavien vuosien kuluessa. Uusien 

opintosuunnitelmien mukaisesti kaikilla opiskelijoilla oli mahdollista suorittaa 

vähintään 30 opintopisteen opintopolku vieraalla kielellä. Opintopisteet oli mahdollista 

suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla partnerikorkeakoulussa. Lisäksi siihen oli 

mahdollista sisällyttää opiskelijan harjoittelu kansainvälisessä toimintaympäristössä.218  

Nyt toteutunutta opintopolkua, jossa opintosuunnitelmaan sisältyi 30 opintopisteen 

verran vieraskielisiä opintoja, oli suunniteltu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa jo 

1990-luvun lopulta lähtien. Vasta vakinaistetun korkeakoulun toiminta ei vielä tuolloin 

ollut vakiintunutta ja tämä saattoikin olla yksi syy, miksi suunnitelman toteuttamiseen 

kului lähes kymmenen vuotta.  

Vieraskielisen koulutuksen lisäämisen ja tehtyjen rekrytointi- ja 

markkinointitoimenpiteiden tulokset näkyvät kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 

lukumäärissä seuraavina vuosina. Vuonna 2007 ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 

lukumäärä oli 202 ja kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2010, lukumäärä oli noussut jo 

251 opiskelijaan. Vaikka kasvua oli vuosien 2006–2010 välillä tapahtunut lähes 60%, oli 

vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä ainoastaan 3,6% koko Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun opiskelijamäärästä. Tämä oli kuitenkin hieman parempi kuin se 

kansallinen keskiarvo, josta ministeriö oli korkeakouluille antanut palautetta. 

Parantaakseen edelleen vieraskielisen koulutuksen tarjontaa, Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu päätti lisätä merkittävästi vieraskielisiä tutkinto-ohjelmia tulevina 

vuosina. Ammattikorkeakouluhallituksessa käsitellyn vuoden 2008 Käyttösuunnitelman 

mukaan uusia englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia olisi syksystä 2009 alkaen tarjolla niin 

tekniikan ja kulttuurin kuin sosiaali- ja terveysalan yksiköissä.219 

Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista ja suomalaisten ja ulkomaisten 

opiskelijoiden keskinäistä integraatiota pyrittiin kehittämään lisäämällä 

kotikansainvälisyyttä erilaisilla opiskelijakunnan järjestämillä vapaa-ajan toiminnoilla. 
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Uusien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden avuksi Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu rekrytoi ja koulutti 44 uutta kansainvälistä tutoria vuoden 2006 

aikana.220 

Ammattikorkeakoulu edelleen kannusti opettajia opettamaan englannin kielellä ja 

vieraskielisen opetuksen toteuttamiseen tarjottiin tukea. Näin teki esimerkiksi 

Luonnonvara-alan yksikkö, joka tarjosi opettajilleen englannin kielen kurssin ja lisäsi 

vieraskielisen opetukseen resursoitua tukea.221 

Myös sosiaali- ja terveysalanyksikössä opettajien valmiuksia englanninkielisen 

opetuksen tarjontaan ja halukkaiden kielitaidon kehittämistä tuettiin. Yksikkö oli ollut 

aktiivinen kansainvälistymisessä ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien, mutta 

muutoksen henkilöstössä vaikuttivat myös yksikön valmiuteen lisätä vieraskielistä 

koulutusta. Opiskelijavaihtoon saapuville oli uutena opintojaksona toteutettu 

suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään ja -koulutukseen perehdyttävä 

opintojakso.222 

Raahen tekniikan ja talouden yksikkö puolestaan tuki kansainvälisten tutkinto-

opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen saamista järjestämällä 

työturvallisuuskorttikoulutusta opiskelijoille. Alueen yrityksille myös markkinoitiin 

mahdollisuutta palkata kansainvälistä työvoimaa. Toimenpiteiden tuloksena muutama 

kansainvälinen opiskelija sai Raahesta itselleen kesätöitä.223  

Oulun seudun ammattikorkeakoulun sisäisissä rakennemuutoksissa Raahen tekniikan 

ja talouden yksikkö päätettiin liittää Oulun tekniikan yksikköön 1.1.2009 alkaen224 ja 

kampuksen nuorten koulutuksen aloituspaikat, vieraskielinen tekniikan tutkinto 

mukaan lukien, siirrettiin Ouluun 2011.225 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu oli mukana keväällä 2009 käynnistyneessä, 

Helsingin yliopiston vetämässä, VALOA- hankkeessa, jonka tarkoituksena oli valmentaa 
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kansainvälisiä osaajia työmarkkinoille. Hankkeen avulla pyrittiin vähentämään esteitä 

kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisessä suomalaisille työmarkkinoille. Suomessa 

oli 2009 jo 8500 ulkomaista korkeakouluopiskelijaa ja yhteiskunnallinen tahtotila oli, 

että ainakin osa työllistyisi valmistumisensa jälkeen Suomeen. Hankkeessa keskityttiin 

ohjauksen kehittämiseen, valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisen selvitykseen, 

harjoittelun ja uusien yhteistyömallien kehittämiseen, viranomaisyhteistyöhön ja 

lopuksi saatujen tulosten levittämiseen ja verkostoitumiseen. Hankkeen rahoitus jatkui 

aina vuoteen 2012.226 

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärällisistä lisäämistavoitteista 

huolimatta Oulun seudun ammattikorkeakoulun ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 

määrä pysyi hitaasta kasvusta huolimatta alle 200 opiskelijassa vuoden 2009 loppuun 

saakka, jolloin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä nousi ensimmäistä 

kertaa 211. Syy hitaaseen kasvukehitykseen arveltiin johtuvan vähäisestä 

koulutustarjonnasta – Oulun seudun ammattikorkeakoulussa oli edelleen vain kolme 

englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa, joista viimeisin oli perustettu syksyllä 2004. 

Opetusministeriöltä oli anottu lupaa uuden tutkinto-ohjelman, Degree Programme in 

Music, aloittamiseen syksyllä 2010, mutta ministeriö hylkäsi ehdotuksen.227  

Tilanteeseen pyrittiin kuitenkin hakemaan ratkaisua järjestämällä englanninkielistä 

tutkintoon johtavaa koulutusta myös aikuiskoulutuksena syksystä 2010 alkaen. Niin 

ikään kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa käynnistettiin kaksois- ja 

yhteistutkintojen suunnittelu samaisena vuonna.228 Ensimmäinen kaksoistutkinto-

ohjelma alkoi syksyllä 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja saksalaisen 

Hochschule Neu-Ulmin suomenkielisen tietojenkäsittelyn ja Business Information 

Technology koulutusohjelman osalta.229 

Vaikka Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 

lukumäärä ei täysin saavuttanut sille asetettuja määrällisiä tavoitteita vuosina 2005–

2013, noudatteli se pitkälti ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamääriä. Tämä on 
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nähtävissä liitteestä 2., jossa on esitettynä sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 

lukumäärä että Oulun seudun ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärä 

tutkittavana ajanjaksona. 

 

3.4 Henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuuden kehitys 

 

Erasmus-ohjelmaa on pidetty Euroopan Unionin menestyneimpänä ohjelmana. Se on 

vauhdittanut liikkuvuutta, johtanut opintojen vertailtavuutta edistävän ECTS-

järjestelmän luomiseen ja ulottanut vaikutuksensa myös kansallisiin 

koulutusjärjestelmiin.230 

Opiskelija- ja harjoittelijavaihto eivät olleet 2000-luvun puolivälissä kasvaneet 

kansallisesti korkeakoulusektorilla niihin lukumääriin, joihin opetusministeriö tahtoi 

sen kasvavan. Näin oli myös Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, jossa vuositasolla 

ei aivan onnistuttu pääsemään tavoite- ja tulossopimuksissa asetettuihin lukumääriin. 

Tästä huolimatta ammattikorkeakoulu sai kuitenkin 2000-luvun puolivälissä Euroopan 

unionin rahoitusta toteutuneen liikkuvuuden perusteella toiseksi eniten Suomessa. 

Lähtevien vaihto-opiskelijoiden lukumäärissä onkin nähtävissä piikki vuosina 2003–

2006, jolloin lähteneiden lukumäärä nousi yli 300:aan. Kansallisesti hyvän 

opiskelijavaihtoluvun lisäksi Erasmus-ohjelman hallinnointi ja tukipalvelut oli 

kansallisen vertailun mukaan järjestetty esimerkillisesti.231 

Siinä missä aiemmat tavoitesopimukset olivat painottaneet vaihdossa käyneiden 

prosentuaalista osuutta valmistuneista opiskelijoista, uudessa sopimuksessa vaihtoon 

lähtevien lukumäärä laskettiin opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määrästä. 

Vuosittain vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden prosentuaalinen lukumäärä pysyi 

kuitenkin edelleen 20%:ssa ja suoritetun vaihdon pituus niin ikään kolmessa 

kuukaudessa.232 Nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaismääräinen 
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sisäänotto sekä suomenkieliseen että vieraskieliseen koulutukseen vaihteli vuosittain 

1400:n molemmin puolin.  

Edistääkseen kansainvälistä tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä sen myötä 

tutkijavaihtoa, Oulun seudun ammattikorkeakoulu allekirjoitti Oulun kaupungin, Oulun 

yliopiston, Valtion tieteellisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja Oulu Innovationin kanssa 

Euroopan komission alaisen Joint Research Center –sopimuksen vuonna 2006. 

Sopimuksen toivottiin vaikuttavan positiivisesti kansainvälisen tutkimus- ja 

kehitystoiminnan kasvuun ja vastaavan entistä paremmin Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistymiselle asettamiin 

tavoitteisiin.233  

Saapuvien opettaja- ja asiantuntijavaihtojen lukumäärässä onkin nähtävissä hienoista 

kasvua vuosina 2006–2009. Lähtevien opettaja- ja henkilökuntavaihtojen osalta 

lukumäärä on myös nousujohteinen vuosina 2006–2009, ainoana poikkeuksena vuosi 

2008, jolloin vaihdon lukumäärä tipahtaa vuoden 2007 184:tä 157:ään. 
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Lähteet: Opetushallituksen KOTA- ja VIPUNEN-tietokanta 2005–2013. Kansainvälinen 

liikkuvuus. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus 2005–2013. Opettaja- ja 

asiantuntijaliikkuvuus 2005–2013.  

 

Vuodesta 2007 eteenpäin lähtevien opiskelijoiden lukumäärät laskivat Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa alle 300:n, mutta olivat silti korkeammat kuin vuosituhannen 

alussa. Tästä huolimatta lukumäärät jäivät vuosittain prosentuaalisesti parin yksikön 

verran ministeriön asettamista tavoitteista. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden lukumäärä 

pysyi kuitenkin suhteessa lähes samansuuruisena vaihtoon lähtevien kanssa, joten 

opetusministeriön toivoma vastavuoroisuus vaihdoissa toteutui.234 

Vuosien 2007–2009 tavoitesopimuksen kaikkien ammattikorkeakoulujen tavoitteiksi 

oli asetettu 9000 opiskelijan vuotuinen, yli kolmen kuukauden mittainen harjoittelu tai 

opiskelu ulkomailla. Luku oli hieman suurempi kuin aikaisemmissa 

                                                           
234

 Irma Garamin sähköposti tekijälle 29.6.2017. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saapuvat opiskelijat Lähtevät opiskelijat

Saapuvat opettajat ja asiantuntijat Lähtevät opettajat ja asiantuntijat

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstövaihto 2005-2013 



73 
 

tavoitesopimuksissa, vaikka vuoden 2004 toteuma jäi hieman aiemmista 

tavoitteista.235 

Päästäkseen ministeriön tavoitteeseen ja kasvattaakseen vaihto-opiskelun volyymiä 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu uudisti vuodesta 2008 alkaen kansainvälisten 

palveluiden organisaatiota tavoitteenaan kansainvälisen toiminnan entistä tiiviimpi 

integrointi osaksi opetuksen yhteistä kehittämistoimintaa.236 Saapuvien vaihto-

opiskelijoiden asuntolakapasiteettia lisättiin ja kalusteita uusittiin. Kansainvälisen 

toiminnan sähköisiä palveluita kehitettiin ja 2008 käyttöön otettiin ensimmäistä kertaa 

vaihtoon lähtevien opiskelijoiden sähköinen hakujärjestelmä.237 Lisäksi niin kutsuttujen 

harvinaisten kielten opetustarjontaa mahdollistettiin yhteistyössä Oulun yliopiston 

kanssa.238 Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen tukipalvelut sai 

kiitettävän arvion vaihto-opiskelijoille teetetyssä kyselyssä (International Student 

Barometer) 2010.239 

Lisätäkseen kansainvälistä harjoittelua ja näin myös opiskelijavaihdon lukumääriä, 

ministeriö myönsi Oulun seudun ammattikorkeakoululle kolme erillistä määrärahaa 

vuosina 2006–2008. Rahat oli tarkoitettu niin suomalaisille opiskelijoille ulkomailla 

suoritettavaa harjoittelua varten kuin Suomessa opiskeleville ulkomaisille tutkinto-

opiskelijoille harjoittelun järjestämiseksi Suomessa.240 

Lisäksi harjoitteluvaihtoa pyrittiin kasvattamaan myös aloittamalla Erasmus-konsortio 

hankkeen yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa 2009. Suomen 

ensimmäisen kansainvälisen harjoittelun Erasmus-konsortion tavoitteena oli tukea ja 

edistää opiskelijoiden kansainvälistä harjoittelua. Harjoittelukonsortion puitteissa 

molemmat korkeakoulut onnistuivat kasvattamaan työharjoitteluun lähtevien 

lukumääriä jo vuoteen 2011 mennessä. Tämän lisäksi Oulun seudun 
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ammattikorkeakoulussa oli käynnissä 16 muuta kansainvälistä hanketta eri 

koulutusaloilla.241 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainväliset kumppanuudet 

kymmenkertaistuivat toiminnan alkuvuosista vuoteen 2011 tultaessa. Korkeakoululla 

oli 160 kahdenkeskistä kumppanuussopimusta partnerikoulujen kanssa. Aasiassa 

partnerikorkeakouluja oli kahdeksan, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa molemmissa 

kolme. Opiskelija- ja henkilöstövaihtomahdollisuuksia oli tarjolla yli 30 eri massa. 

Laajasta partneriverkostosta Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköt listasivat 

yhteensä 22 heille tärkeintä strategista kumppanuutta oman yksikkönsä alojen 

erityisvaatimukset huomioiden. Näistä kaikki, yhtä lukuun ottamatta, sijaitsivat 

Euroopassa.242 

Jos vuosien 1998–2004 opiskelija- ja henkilöstövaihdon kehitys noudatteli erityisesti 

saapuvien vaihto-opiskelijoiden osalta pitkälti Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

kokonaisopiskelijamäärän kehitystä, on vuosien 2005–2013 tilastoissa nähtävissä 

selkeä muutos. Liitteen 1. tiedoista on havaittavissa, että vaihtoa koskevien 

lukumäärien vuosittaiset muutokset ovat hajanaisempia eivätkä ne seuraa niin 

selkeästi kokonaisopiskelijamäärän kehitystä kuin aiempina vuosina. 
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LOPPULAUSE 

Tutkiessani Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehitystä sen 

perustamisvuodesta 1991 vuoteen 2013, on opetusministeriön tahtotila suomalaisen 

korkeakoulusektorin kehittämiseksi mielestäni selkeästi nähtävissä. Ministeriön 

tavoitteet yhä kansainvälisemmän suomalaisen korkeakoululaitoksen kehittämisestä 

vastaamaan eurooppalaisiin ja globaaleihin vaatimuksiin näkyy punaisena lankana sen 

korkeakouluille antamissa strategioissa, tavoitelinjauksissa ja -sopimuksissa 

tutkielmani kattavalta yli 20 vuoden ajanjaksolta. Kehitys on ollut varsin pitkäjänteistä 

ja välillä korkeakoulusektorin kansainvälisyys ja sen kehittäminen ovat painottuneet 

ministeriön linjauksissa vähemmän ja välillä se on ollut kehittämisvaatimusten 

keskiössä, mutta missään vaiheessa se ei ole ministeriön korkeakouluille antamista 

linjauksista tai strategioista puuttunut.  

Ammattikorkeakoulusektorin perustaminen 1990-luvun alussa on mielestäni erittäin 

vahva esimerkki ja lähtökohta sille, että opetusministeriö näki kansainvälistymisen 

olevan suomalaisen korkeakoululaitoksen ja -koulutuksen tulevaisuus. Suomeen 

perustettiin yliopistolaitoksen rinnalle uusi ammatillinen korkeakoulujärjestelmä, jonka 

suoria esikuvia olivat vastaavat korkeakoulut Hollannissa ja Saksassa. Kansainvälisen 

korkeakoulumallin tuominen Suomeen lähes sellaisenaan, kuin se oli lähtömaissa, 

asetti jo lähtökohtaisesti tuoreille ammattikorkeakouluille kansainvälistymiseen 

tähtäävät perusteet. Tästä lähtökohdasta ajateltuna suomalainen ammattikorkeakoulu 

ilman kansainvälisyyttä ei olisi ammattikorkeakoulu siinä mielessä, kuin lainsäätäjät se 

ovat ajatelleet. 

Oulun seudun väliaikaisen ammattikorkeakoulun korkeakouluhallituksen pöytäkirjoista 

käy ilmi, kuinka väliaikaisen ammattikorkeakoulun ensimmäiset vuodet olivat 

suurimmalta osin innostusta uuden luomisesta ja yhteiseen hiileen puhaltamista. 

Ammattikorkeakoulun perustaneet opistot pyrkivät löytämään yhteisiä toimintatapoja 

ja tuomaan uuteen korkeakouluun omat hyvät käytänteensä ja vahvuutensa. Tahtotila 

kansainvälisen laadun tekemiseksi oli vahva – täysin uudenlaisen korkeakoulun 

luominen nähtiin mahdollisuutena.  
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Väliaikaisen ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen oli alkuvaiheessa sen 

perusteiden luomista: tutustumisretkiä ulkomaisiin korkeakouluihin, uusien 

kansainvälisten kumppanuussuhteiden solmimista, kansainvälisen opiskelija- ja 

henkilöstövaihdon käynnistämistä ja vieraskielisen koulutuksen aloittamisen 

kartoittamista. Kansainvälistymisen eteneminen oli sidoksissa myös kansallisten 

toimenpiteiden ja tukipalveluiden kehittymiseen. Jokainen Oulun väliaikaisessa 

ammattikorkeakoulussa mukana ollut oppilaitos pyrki omien vahvuuksiensa ja 

tarpeidensa mukaan käynnistämään oman yksikkönsä kansainvälistymistä.  

Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun aikaan kansainvälisiä asioita ja suuntalinjoja 

käsiteltiin säännöllisesti hallituksen kokouksessa. Kansainvälisyyden ja 

kansainvälistymisen tärkeydestä ammattikorkeakoululle kertovat mielestäni useat 

1990-luvulla tehdyt kansainvälistymisstrategiat ja kansainvälistymisen edistymistä 

seurattiin tarkasti sekä ammattikorkeakoulun oman ylimmän hallintoelimen, 

johtoryhmän, että opetusministeriön toimesta.  

Uusi vaihe Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisessä alkoi sen 

vakinaistamisen myötä: jo olemassa olevia kansainvälistymisen rakenteita kehitettiin ja 

lisättiin. Korkeakoulussa keskityttiin sopimusten solmimiseen uusien 

kumppanikorkeakoulujen kanssa ja jo olemassa olevien kumppanuuksien hoitamiseen. 

Vieraskielistä koulutusta lisättiin ja tukipalveluita kehitettiin paremmin toimintoja 

tukeviksi. Opettajia ja muuta henkilöstöä kannustettiin kansainvälisyyteen 

järjestämällä kielikursseja ja kulttuuriopetusta. Kansainvälisyys nähtiin edelleen 

voimavarana ja merkittävänä osana ammattikorkeakoulun tulevaisuutta ja laatua. 

Aloitettua kansainvälistymistoimintaa tuki ministeriön korkeakouluille myöntämä 

kansainvälistymiseen myöntämä erillisrahoitus, joka Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun osalta alkoi ammattikorkeakoulun vakinaistamisesta 1990-luvun 

puolivälistä aina 2000-luvun puoliväliin. Erilliset määrärahat oli tarkoitettu 

korkeakoulujen kansainvälistymistä edistävien rakenteiden perustamiseen ja ylläpitoon 

niin, että määrärahojen loputtua korkeakoulut kykenisivät itse ylläpitämään jo 

saavutetun kansainvälistymistason ja kenties jopa lisäämään sitä ilman ministeriön 

myöntämää erillistä rahoitusta. Euroopan unioni vaikutti voimakkaasti myös 
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korkeakoulujen sisäisiin rakenneuudistuksiin ja opetusministeriön antamat linjaukset 

ohjasivat voimakkaasti korkeakoulujen kansainvälistymistä. 

2000-luvun alkupuolelta eteenpäin on Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

kansainvälistymisen seurannassa mielestäni nähtävissä selkeä muutos: 

ammattikorkeakoulun hallitus ei enää käsitellyt kansainvälistymistä koskevia asioita 

yhtä säännönmukaisesti kuin aiemmin.  

Tämä saattoi johtua siitä, että vuosituhannen vaihteessa Oulun seudun 

ammattikorkeakouluun perustettiin eri yksiköiden yksikönjohtajista koostuva 

työryhmä, joiden toimialueisiin yksiköissä tapahtuvat kansainvälistymiseen liittyvät 

asiat selkeästi kuuluivat. Vaikka kansainvälistymisen kehitystä ja seurantaa koskevat 

asiat olisivatkin siirtyneet yksikön johtajien käsiteltäviksi, se ei kuitenkaan täysin selitä 

kansainvälisten asioiden selkeää vähenemistä hallituksessa käsiteltävistä asioista, sillä 

ylintä päätösvaltaa koko ammattikorkeakoulua koskevassa kansainvälistymisen 

kehittämisessä ja strategisissa linjauksissa käytti edelleen rehtori ja 

ammattikorkeakoulun hallitus. 

Toinen syy kansainvälistymistä koskevien asioiden hallituskäsittelyn vähenemiseen 

saattoi olla, että ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehittämiselle ei annettu 

enää samanlaista painoarvoa korkeakoulutoiminnassa kuin aiemmin. Oulun seudun 

ammattikorkeakouluun oli vakinaistamisen yhteydessä ja sitä seuranneina vuosina 

liittynyt uusia oppilaitoksia vanhojen oppilaitosten rinnalle. Tämä toi mukanaan uusia 

haasteita: ammattikorkeakoululla oli useita kampuksia ja sen myötä sekä opiskelijoita 

että henkilökuntaa eri kaupungeissa, mukaan liittyneiden oppilaitosten toimintamallit 

poikkesivat ammattikorkeakoulun yhteisistä ja Oulun seudun ammattikorkeakouluun 

liittyminen saattoi herättää osassa uusien oppilaitosten henkilökuntaa vastustustakin. 

Tällaiset, korkeakoulun jokapäiväiseen toimintaan ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

saattoivat helposti mennä tärkeysjärjestyksessä kansainvälistämistä koskevien asioiden 

edelle ja koska kansainvälistyminen oli saatu jo väliaikaisen ammattikorkeakoulun 

loppuvaiheessa hyvään vauhtiin, sen ei välttämättä koettu tarvitsevan samanlaista 

huomiota.  
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Vuosien 2005–2013 aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulun kehityksessä nähtiin 

selkeitä rakenteellisia uudistuksia. Kansallisten kansainvälistymistavoitteiden jääminen 

ministeriön asettamista tavoitteista oli tarvittava sysäys myös Oulun seudun 

ammattikorkeakoululle rakenteiden uudistamiseksi. Kansainvälisyyden edistäminen 

nostettiin jälleen tärkeäksi teemaksi ja kehittämiselle varattiin voimavaroja, jotka 

mahdollistivat uuden toimintastrategian luomisen. Opiskelija- ja henkilöstövaihto sekä 

ulkomaalaisten opiskelijoiden lukumäärän kasvu olivat nousujohteisia, vaikkei 

asetettuihin tavoitteisiin aivan päästykään siinä ajassa, mikä korkeakoululle oli 

asetettu.  

Historiantutkimuksellinen näkökulma korostaa syy-seuraussuhteita ja mielestäni se on 

myös erittäin relevantti näkökulma korkeakoulujen kansainvälisyyden kehittymisen 

tarkasteluun ja sen myötä myös edelleen kehittämiseen. Globalisaatio ja 

markkinatalous ovat tuoneet oman vaikutuksensa kansalliseen korkeakoulupolitiikkaan 

ja sen myötä onkin entistä tärkeämpää, että ymmärrämme asioiden laajemman 

kontekstin. Mielestäni yksittäisen korkeakoulun, kuten Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu, tärkeimmät toimenpiteet kansainvälistymisen edistämiselle on 

ylläpitää ajanmukaista kansainvälistymisstrategiaa, johon on kirjattu korkeakoulun 

tärkeimmät painopistealueet sekä strategiset kumppanuudet ja strategian mukaisen 

toiminnan seuranta ja reflektointi. 
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Liite 1. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstövaihto 1998–2013 
suhteessa ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärään. 

 

Lähteet: Opetushallituksen KOTA- ja VIPUNEN-tietokanta 1998–2013. Kansainvälinen 
liikkuvuus. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus 1998–2013. Opettaja- ja 
asiantuntijaliikkuvuus 1998–2013. 
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Liite 2. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 
lukumäärä suhteessa ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärään.  

 

Lähteet: Opetushallituksen VIPUNEN-tietokanta 2001–2013. Ammattikorkeakoulujen 

ulkomaalaiset opiskelijat, Ammattikorkeakouluhallituksen pöytäkirjat 24.1.2001–2013. 

OSAA. 
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