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Lumen-verkkolehtemme teemanumerossa tarkastellaan kansainvälistä ammattikorkeakoulua ja 

kansainvälisyyden merkitystä alueella sekä kansallisissa ja globaaleissa verkostoissa.  

Lappi on Suomen viidenneksi suurin vientimaakunta, mikä näkyy monin tavoin 

toimintaympäristössämme. Kasvavassa ja kansainvälisessä maakunnassa Lapin 

ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli osaamisen vahvistamisessa ja elinkeinoelämän kanssa 

tehtävässä yhteistyössä. Kansainväliset yhteydet ja kansainvälinen toimintakulttuuri ovat Lapin 

tärkeimpiä elinvoimatekijöitä. Palveluiden ja tuotteiden viennistä elävä maakunta hengittää 

kansainvälistä ilmaa.  

Lappilainen työelämä ja toimintakulttuuri on aina ollut kansainvälinen ja rajavaltioiden 

yhteistyö luonnollinen osa ihmisten arkea ja myös opiskelua. Koulutuksella ja tutkimus-, 

kehitys-, ja innovaatiotoiminnalla rakennamme uutta osaamista ja yritys- ja 

työelämäyhteistyössä ja vahvistamme valmiuksia toimia kansainvälisessä ja 

monikulttuurisessa maailmassa. TalentBoost-tavoitteemme on kansainvälisten opiskelijoiden 

integroituminen ja työllistyminen Lappiin ja Suomeen. 

Lapin ammattikorkeakoulun strategisissa valinnoissa näkyy Globaali arktinen vastuu (Global 

Arctic responsibility), kestävä matkailu ja tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. 

Kansainvälinen TKI-toiminta on avainasemassa, kun tuotamme ratkaisuja kestävän kehityksen 

varmistamiseksi ja työelämäyhteyksien vahvistamiseksi. Strategiset valintamme näkyvät myös 

Lapin osaamistarpeina, ja myös haasteina houkutella entistä enemmän kansainvälisiä 

asiantuntijoita ja osaajia alueen yrityksiin ja julkisiin palveluihin. 

Teemanumeromme kirjoittajat tuovat monipuolisesti esiin, miten ammattikorkeakoulun 

globaali toiminta yhdistää opiskelijayhteisöjä sekä monia globaaleihin haasteisiin vastaavia 

ammattikorkeakoulun profiileista nousevia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita 

kumppaneidemme kanssa. 



Artikkeleissa tuodaan esille, miten kansainvälinen liikkuvuus ja kansainväliset tutkinto-

ohjelmat ovat opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus hankkia arvokasta kansainvälistä 

osaamista ja kokemusta. Kansainväliset työmarkkinat ja kouluttautumismahdollisuudet 

takaavat, että suomalaisilla nuorilla on hyvät mahdollisuudet nähdä, oppia ja löytää oma paikka 

maailmassa.  

Lapin ja Suomen on myös pidettävä huolta osaavan työvoiman saannista. Artikkeleissa avataan 

näkökulmia siihen, miten Lappi maakuntana ja Lapin ammattikorkeakoulu voisivat houkutella 

kansainvälisiä osaajia ja edistää ulkomaisen työvoiman kotiutumista ja monikulttuurisuutta 

uudistavana voimana. 

Teemanumero tuo esiin myös globaalikasvatuksen merkityksen osana ammattikorkeakoulun 

opetusta ja miten voimme digitaalisilla ratkaisuilla edistää kansainvälisyyttä muun muassa 

Master School opinnoissa. Artikkelit avaavat monipuolisesti kansainvälisen 

ammattikorkeakoulun merkitystä ja vaikutuksia alueella niin opiskelijoiden, 

asiantuntijoidemme ja erityisesti kumppaneidemme työssä.  

Kansainvälisyys on arvokas näkökulma, mutta se on myös itseisarvo, jotta voimme rakentaa 

aidosti kansainvälistä ja vaikuttavaa korkeakouluyhteisöä, maakuntaa ja Suomea. 

Kiitän erityisesti kolumnistejamme, työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilää sekä Lapin 

kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansalaa elinkeinoelämän vahvoista näkemyksistä. Viestit 

ovat selkeät: menestyäksemme tarvitsemme kansainvälisiä osaajia sekä vahvaa 

ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä niin Lapissa kuin koko Suomessa. 

Toivotan rikastuttavia lukuhetkiä kaikille Lumen 3/2021 -verkkolehden lukijoille. 

 


