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Kansainvälistyminen haastaa yliopistot, mutta samalla 
se luo niihin monimuotoistuvan opetuksen, oppimisen 
ja arvioinnin ympäristön. Suvi Jokilan, Johanna Kallon 
ja Risto Rinteen toimittama teos käsittelee yhteiskunnal-
lista ja koulutuspoliittista tutkimusta ja sen esiin nos-
tamia ajankohtaisia suuntaviivoja, joilla on merkitystä 
myös yliopisto-opetuksen muutoksen kannalta.  Teos 
pohjautuu Turussa vuonna 2013 järjestettyyn kansain- 
väliseen symposiumiin, johon osallistui vertailevan kasvatus- 
tieteen asiantuntijoita Pohjoismaiden lisäksi myös muu-
alta maailmasta. Kirjan artikkeleista kuusi enemmän tai 
vähemmän liittyy korkeakoulutuksen kansainvälistymis- 
kehitykseen ja sen taustalla vaikuttaviin trendeihin. Pohjois-
maisesta tai eurooppalaisesta korkeakoulutuksen kansain- 
välistymiskehityksestä on ollut toistaiseksi vain vähän 
saatavilla tutkimusta. 

Ajan ja tilan käsitteen ympärille nivottu kirjan teema 
tuntuu erityisesti korostavan eurooppalaisen ajan ja tilan 
rakentumista kansainvälistymisen näkökulmasta, mihin 
pohjoismainen ulottuvuuskin kytkeytyy mukaan. Euroop-
palaisen hegemonian luominen tuodaan erityisesti esille 
Rosario Maniscalcon sekä Sarit Grinberg Rabinowiczin ja 
Vinayagum Chinapahin kirjoittamissa artikkeleissa. Yhte-
nä avainprosessina viitataan Lissabonin prosessiin, jonka 
tavoitteena oli alun perin luoda EU:sta globaalissa mitta-
kaavassa kilpailukykyisin tietotalouden alue ja joka edel-
leen vaikuttaa korkeakoulutuspoliittisiin päämääriin EU:n 
sisällä. Tavoitteista on toki jouduttu tinkimään globaalin 
talouslaman kourissa, mutta EU on päättänyt, että tavoit-
teet tulisi saavuttaa näillä näkymin vuoteen 2020 mennes-
sä. Toinen hyvin keskeinen prosessi on ollut 1990-luvun 
lopulta käynnistynyt Bolognan prosessi, eurooppalaisen 
korkeakoulupolitiikan yhteinen viitekehys, jolla on ta-
voiteltu korkeakoulutuksen laadun, vertailtavuuden ja 
kilpailukyvyn lisäämistä. Tavoitteena on myös ollut eu-
rooppalaisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liik-
kuvuuden kasvattaminen. Tämä on johtanut edelleen 
yhtenäisen eurooppalaisen korkeakoulualueen (European 
Higher Education Area, EHEA) luomisen pyrkimyksiin. 

Rabinowicz ja Chinapah analysoivat edellä mainittua 
korkeakoulutuksen eurooppalaistumisen kehityssuuntaa 
ja tuovat esille kolme hyvin keskeistä trendiä ja haastetta. 
Ensiksi kirjoittajat käsittelevät korkeakoulutuksen massoit-
tumista ja markkinoitumista. Siinä missä massoittumista 
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ennen pidettiin korkeakoulutuksen laadun säilyttämisen 
kannalta ongelmana, on se eurooppalaisessa poliittisessa 
puheessa muuttunut osallistumismahdollisuuksien laajen-
tamiseksi yhä laajemmalle väestönosalle ja välttämättö-
mäksi eurooppalaisen kilpailukyvyn säilyttämisen kannal-
ta. Samalla markkinoistuminen on merkinnyt korkeakou-
lutuksen hallinto- ja arviointikäytänteiden muuttumista 
yhä enemmän yritysorganisaatioiden kaltaisiksi.

Toiseksi kirjoittajat nostavat esiin liikkuvuuden, joka 
näkyy yhä laajempana opiskelijavirtana sekä Euroopan 
sisällä että Euroopan ja muiden maanosien välillä. On 
arvioitu, että liikkuvuus kolminkertaistuu nykyisestä. Kan-
sainvälistymiskehitykseen liittyvät myös ne poliittiset ja 
käytännölliset päätökset, joita eri instituutiot ja yksilöt 
tekevät selviytyäkseen globaalistuvan akateemisen ym-
päristön muutoksista. Eurooppalaiset liikkuvuusohjelmat, 
uusimpana Erasmus+ -ohjelma, ovatkin tähdänneet opis-
kelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden kasvattamiseen. 
Kirjoittajat kuitenkin tuovat esiin sen, että liikkuvuus 
jakautuu hyvin epätasaisesti Euroopan kohdemaiden kes-
ken. Suosituimmat kohdemaat vetävät puoleensa eniten 
liikkuvuusvirtoja.

Kolmanneksi Rabinowicz ja Chinapah nostavat esille 
kilpailun. Eurooppalaisen korkeakoulutuksen katsotaan 
jääneen kilpailukyvyssä ja innovaatioissa jälkeen verrat-
tuna esimerkiksi yhdysvaltalaiseen korkeakoulutukseen, 
mikä on erityisesti vaikuttanut edellä mainittuihin Lis-
sabonin ja Bolognan prosessin kaltaisiin eurooppalaisiin 
poliittisiin agendoihin. Kirjoittajat pohtivat tässä kohdin 
yliopistojen ranking-listojen suosiota ja maailmanluokan 
yliopiston (world-class university) käsitteen nousemista 
huomion kohteeksi eri puolilla maailmaa. Yliopistot tällä 
tavoin ikään kuin mittauttavat oman markkina-arvonsa 
kiristyvillä tutkimusrahoituksen ja maineen pelikentillä. 
Erinomaisuuden osoittamisesta ja kilpailusta on tullut 
tavoiteltavaa siinä missä muunkinlaisesta globaaleihin 
haasteisiin vastaamisesta.

Paikallista kotimaista korkeakoulutusta ja kansain- 
välistymisen kehittymissuuntia sivutaan eniten kirjan  
ykköstoimittajan Suvi Jokilan omassa artikkelissa, joten 
se on syytä nostaa tässä arviossa myös esille. Jokila 
problematisoi aiheellisesti kansainvälistymisen käsitettä. 
Hän tuo esille yliopistojen kansainvälisyyden yliopisto-
laitoksen historian ja tieteellisen tiedon kansainvälisen 
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luonteen kautta. Toisaalta hän viitaa kansainvälisyyden 
käsitteen (internationalisation) sisältävän aina kansallisen 
(nation) näkökulman. Kansainvälistymisestä ja kansainvä-
lisyydestä on tullut houkutteleva laatumääre, joka näkyy 
suomalaisenkin korkeakoulutuksen kehittämispuheessa ja 
sanavalinnoissa vahvasti. Artikkelin aineistona on käytetty 
runsasta joukkoa hallitusohjelmiin sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriön raportteihin sisältyviä korkeakoulutuksen 
kansainvälistymisen strategiatekstejä. Aineiston pohjalta 
muun muassa käy ilmi, mille alueille ja millaisiin tiloihin 
suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymistä tu-
levaisuudessa suunnataan. Esille tulevat muiden muassa 
Pohjoismaat, Venäjä, Aasia, Latinalainen Amerikka ja 
Afrikan maat. Myös kansainväliset organisaatiot ja yh-
teenliittymät, kuten OECD-maat, mainitaan. Kirjoittajan 
mukaan näissä kehityssuunnissa näkyy tietynlainen vaihe, 
jossa omat kansalliset raja-aidat halutaan ylittää monin eri 
tavoin tutkimuksen ja opetuksen alueilla.

Kirjan artikkelit sivuavat eri näkökulmista korkeakoulu-
tuksen laajaa kenttää peruskoulun ja ammatillisen koulu-
tuksen ohella. Kokonaiskuva on vaarassa jäädä lukukoke-
muksena kuitenkin hieman hajanaiseksi, sillä kokoomate-
okselle tyypilliseen tapaan ei tässäkään teoksessa pystytä 
kattamaan koulutusta koskevan vertailevan tutkimuksen 

laajaa kenttää kokonaisuutena. Yliopisto-opetusta tai opis-
kelijoiden asemaa kansainvälistymisen keskellä ei kirjan 
artikkeleissa valitettavasti käsitellä, mutta kirja tuo esille 
monia olennaisia ilmiöitä, jotka liittyvät korkeakoulu-
tuksen kansainvälistymiskehitykseen. Korkeakoulutuksen 
kansainvälistymisen trendeistä kiinnostuneelle lukijalle 
artikkelit tarjoavat tietyistä näkökulmista pohdittuja kan-
nanottoja ja analyyttisia ajankuvia muutossuuntien hah-
mottamiseen sekä ylirajaisella eurooppalaisella että kan-
sallisella suomalaisella korkeakoulutuksen tasolla.

Jäin lukijana kaipaamaan artikkelia, joka käsittelisi 
pedagogiikan kohtaamia haasteita korkeakoulutuksen 
kansainvälistymisstrategioiden ja eurooppalaistumi-
sen myllerryksessä. Näitä haasteita käsitteleviä kannan- 
ottoja ja tutkimusta on toistaiseksi vain niukasti saatavilla. 
Kansainvälissyysstrategioiden, kansainvälisten ohjelmien 
ja koulutusvientialoitteiden kohdalla olisi hyvä pohtia 
laajemmin, millaisia lähtökohtia ja tavoitteita opetussuun-
nittelutyölle ja opetukselle asetetaan. Mitä esimerkiksi 
globaali kansalaisuus ja vastuu olemisen ja elämisen muo-
tona tarkoittavat ja miten opetus voisi tukea niitä?
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