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Suomen yliopistot UNIFI ry kiittää kirjallisesta asiantuntijapyynnöstä ja esittää lausuntonaan
seuraavaa:
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Opetushallituksesta. Nykyiset
Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistettäisiin
uudeksi virastoksi, joka hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja
yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät. Perustettavaan uuteen virastoon on
tarkoitus liittää vuodesta 2018 lukien emovirastomallia soveltaen Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus Karvi ja Ylioppilastutkintolautakunta. Esityksen mukaan perustettava virasto
voisi toimintaympäristön muutostilanteessa kohdentaa niukkenevia voimavarojaan aiempaa
tehokkaammin ja joustavammin sekä hyödyntää aiempaa paremmin yhdistettävien
organisaatioiden vahvuuksia ja osaamisalueita.
Suomen yliopistot UNIFI ry pitää virastojen kehittämistä ja koko virastorakenteen
toiminnallisen tehokkuuden parantamista lähtökohtaisesti tärkeänä, mutta epäilee esitetyn
emovirastomallin toiminnallista tarkoituksenmukaisuutta.
UNIFI kantaa huolta perustettavan viraston toiminnan painotuksista sekä siitä, miten
saumattomasti lähtökohdiltaan erilaisten virastojen toiminnot ovat saatettavissa yhteen ja
millaista toiminnallista synergiaa yhdistämisestä voi syntyä. UNIFI arvioi, että
korkeakoulutus ja kansainvälistymisen tuki saattavat jäädä uudessa virastossa marginaaliin
tilanteessa, jossa yliopistot olisivat kenties enemmän kuin koskaan tuen tarpeessa.
Nykyisen CIMOn tehtävänä on edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä
huolehtia sitä tukevien ohjelmien toimeenpanosta ja niihin kuuluvien rahoitusvälineiden
käytöstä. Sen toiminta erilaisten harjoittelu‐, vaihto‐ ja apurahaohjelmien koordinoijana sekä
EU‐ohjelmien kansallisena toimeenpanijana on tukenut hyvin korkeakoulujen
kansainvälistymistä. CIMOn perustehtävän pohjautuessa suomalaisen yhteiskunnan
kansainvälistymisen edistämiseen sen tehtäväksi voidaan luontevasti lukea myös
suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälinen markkinointi ja sitä kautta korkeakoulujen
kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin tukeminen. Tämän tehtävän merkitys ja tarve korostuu
entisestään, kun esteitä korkeakoulujen koulutusviennin tieltä ollaan purkamassa. Myös
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lisääntyvän maahanmuuton myötä maahamme tulevan osaamispotentiaalin tunnistamisessa
ja saattamisessa korkeakoulutuksen piiriin tarvitaan toimintakykyistä ja ketterää
organisaatiota.
Kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parantaminen on korkeakouluille sekä niiden omien
että kansallisten kansainvälistymiseen liittyvien strategisten tavoitteiden kannalta tärkeä
tehtävä, jolla on onnistuessaan potentiaalisesti kasvava positiivinen vaikutus korkeakoulujen
rahoitukseen. Lahjakkaiden ja motivoituneiden ulkomaisten opiskelijoiden onnistuneella
rekrytoinnilla voi olla lisäksi laajaa yhteiskunnallista merkitystä. Kansallisen tason tukea
korkeakoulutuksen kansainväliseen markkinointiin ja korkeakoulujen kansainväliseen
opiskelijarekrytointiin tulee siksi resursoida riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti siten, että
palvelut tuotetaan asiantuntevasti ja koordinoidusti sekä samalla korkeakoulujen tavoitteita
tukien. Mikäli katsotaan, että tällaiset palvelut eivät lukeudu perustettavan uuden viraston
ydintehtäviin, UNIFI esittää harkittavaksi toimintojen sijoittamista jonkin toisen kansallisen
toimijan vastuulle. Esimerkiksi Team Finland ‐sateenvarjon alle on koottu Suomen
taloudellisia ulkosuhteita, kansainvälistymistä sekä maakuvatyötä edistävien toimijoiden
verkostoa. UNIFI toivoo, että tämän verkoston osaamista ja yhteyksiä voitaisiin valjastaa
soveltuvin osin jo nyt korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteiden saavuttamisen tueksi.
Esityksen mukaan myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja
Ylioppilastutkintolautakunta liitetään vuodesta 2018 lukien uuteen virastoon. Karvin osalta
UNIFI pitää välttämättömänä, että sen arviointitoiminnan riippumattomuus taataan.
Luottamus arviointitoimintaan ei saa vaarantua missään olosuhteissa.
Yliopistot ovat CIMOn keskeinen sidosryhmä. Yliopistoilla on kiinteä ja luonteva
toiminnallinen yhteys myös Opetushallitukseen muun muassa sen opiskelijavalintoihin ja
korkeakoulututkintojen tunnustamiseen liittyvien tehtävien osalta. Yliopistot luottavat
Karvin asiantuntemukseen ja riippumattomuuteen laatujärjestelmiensä auditoinneissa. Nämä
merkittävät kumppanuussuhteet ovat rakentuneet pitkän ajan kuluessa, ja niiden vaaliminen
ja säilyttäminen myös muodostettavan uuden viraston kanssa on yliopistoille erittäin tärkeää.
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