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2015–2016

TÄSSÄ Faktaa Express -julkaisussa 
esitellään valtakunnalliset tilastot perus-
koulujen ja lukioiden kansainvälisestä 
toiminnasta lukuvuonna 2015–2016. 
Tiedonkeruulla, joka tehtiin keväällä 
2016 kolmatta kertaa, kartoitettiin 
oppilaiden ja opettajien kansainvälistä 
liikkuvuutta sisältäviä hankkeita sekä 
koulujen muuta kansainvälistä toimin-
taa eli kotikansainvälisyyttä. Nykyisin 
voidaan puhua myös lähikansainväli-
syydestä.

Kansainvälinen liikkuvuus tar-
koittaa oppilaiden sekä opettajien ja 
muun henkilökunnan ulkomaanjaksoja. 
Oppilaiden ulkomaanjaksot ovat joko 
vähintään 6 kuukaudesta koko luku-
vuoteen kestäviä vaihto-oppilasjaksoja 
tai tätä lyhempiä ulkomaanvierailuja ja 

leirikouluja. Suurin osa eli 87 % kaikista 
oppilaiden ulkomaanjaksoista kestää 
enintään 15 päivää. Silti lähes puolet 
peruskoululaisten ulkomaanjaksoista on 
yli viikon mittaisia. Vaihto-oppilastoi-
minta keskittyy lukioihin.

Opettajat käyvät ulkomailla ope-
tusvierailuilla ja kehittämishankkeisiin 
liittyvillä matkoilla, jotka kestävät 
useimmiten enintään 15 päivää.

Oppilaitosten aktiivisuus kyselyyn 
vastaamisessa vaihtelee oppilaitostyy-
peittäin ja myös vuosittain. Aktiivisim-
pia vastaajia olivat lukiot, joista lähes 
puolet eli 47 % vastasi. Kaikkiaan kyse-
lyyn vastasi 829 peruskoulua ja lukioita, 
joiden yhteenlaskettu vastausprosentti 
oli 27; edellisen lukuvuoden osalta se oli 
29 % ja sitä edeltävän 46 %. 

Jotta eri vuosien tilastot olisivat 
vertailukelpoisia, liikkuvuuslukuja 
käsitellään tässä julkaisussa otoksena, 
jolloin raportoitu liikkuvuus suhteute-
taan koulujen kokonaisoppilasmäärään 
vuosittaisen vastausprosentin mukai-
sesti. Oletuksena on, että vastanneet 
edustavat kaikkia kouluja eivätkä vain 
niitä, jotka ovat aktiivisia kansainvälises-
sä toiminnassa. Tämä on perusteltua, 
sillä vastaajien joukosta puuttuu paljon 
aktiivisiksi tiedettyjä kouluja.

LISÄÄ TILASTOJA KOULUJEN 
KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA:

www.cimo.fi | Tilastoja kansain-

välistymisestä | Yleissivistävä koulutus
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KYSELYYN vastanneissa peruskouluis-
sa ja lukioissa toteutettiin lukuvuonna 
2015–2016 kaikkiaan 1168 liikku-
vuushanketta, joissa ulkomaanjaksolle 
lähti 7071 oppilasta ja 2054 opettajaa 
tai muuta kouluhenkilökuntaan kuulu-
vaa. Vastaavasti kouluihin tuli 3760 op-
pilasta ja 1946 henkilökunnan edustajaa 

Oppilas- ja opettaja-
liikkuvuus kytkeytyvät 
toisiinsa

Pelkkään oppilasliikkuvuuteen 

keskittyneitä kouluja 

ei käytännössä ole.

KYSELYYN vastasi 638 peruskoulua, 
joista noin 40 %:lla oli liikkuvuushank-
keita ja lopuilla kotikansainvälisyys-
toimintaa. Tärkein liikkuvuusmuoto 
peruskouluissa olivat henkilökunnan 
ulkomaanjaksot. Olettaen, että kyselyyn 
vastanneet edustivat kattavasti kaikkia 
Suomen peruskouluja, lähetti neljäsosa 
kaikista kouluista opettajiaan ulkomaan-
jaksolle ja vajaa viidennes otti vastaan 
ulkomaalaisia opettajia. Kouluista lähti 
ulkomaille keskimäärin 5 opettajaa. 

Peruskouluista alle viidennes lähetti 
ulkomaille oppilaitaan ja vielä harvempi 
sai oppilaita ulkomailta. Lähtijöitä oli 
keskimäärin 19, mikä vastaa kutakuin-
kin yhden luokan kokoa. Tulijoita oli 
keskimäärin 20.

Peruskouluissa liikkuvat 
ennen kaikkea opettajat

Taulukko 1: Liikkuvuus peruskouluissa

Liikkuvuus-
hankkeita 
toteuttaneet
peruskoulut

% kaikista
perus-
kouluista

Liikkujia
keskimäärin/
koulu

Suomesta
Oppilaat

Opettajat

Suomeen
Oppilaat

Opettajat

114

166

86

115

18

26

14

18

19

5

20

8

ulkomailta. Koulun johtoon kuului  
16 % suomalaisista ja 24 % Suomeen 
tulleista henkilöstöliikkujista. Enemmis-
tö oppilas- ja opettajaliikkuvuudesta 
liittyi koulujen kehittämishankkeisiin.

Oppilas- ja opettajaliikkuvuus 
ovat selvästi kytköksissä toisiinsa sekä 
peruskouluissa että lukioissa. Pelkkään 
oppilasliikkuvuuteen keskittyneitä 
kouluja ei juuri ole, lukuun ottamatta 
muutamaa lukiota, joista lähti ulko-
maille ainoastaan vaihto-oppilaita. Sen 
sijaan kouluilla oli jonkin verran opet-
tajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta, 

johon ei liittynyt oppilaiden ulkomaan-
jaksoja. Tällaisia oli 14 %:lla kouluista. 

Peruskouluista lähtee 

ulkomaanjaksolle keskimäärin 

yhden luokan verran oppilaita. 

Tulijoita on sama määrä.
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Yli 70 % lukioista on 
mukana liikkuvuus-
hankkeissa

KYSELYYN vastasi 191 lukiota, joista 
suurin osa eli peräti 72 % oli mukana 
liikkuvuushankkeissa. Noin 40 %:lla 
lukioista oli vaihto-oppilastoimintaa: 
ne lähettivät keskimäärin 12 omaa op-
pilastaan vaihto-oppilaaksi ulkomaille 
ja saivat vastaavasti 8 vaihto-oppilasta 
ulkomailta. Myös muu oppilasliik-
kuvuus on lukioissa yleisempää kuin 
peruskouluissa, sillä puolet lukioista 
lähetti ja neljännes vastaanotti oppilaita 
muille ulkomaanjaksoille. Lähtijöitä oli 
keskimäärin 41 lukiota kohden. 

Lähes kaksi kolmannesta lukioista 
lähetti opettajiaan ja muuta henkilös-
töään ulkomaanjaksoille; noin 40 % 
niistä myös otti vastaan henkilöstöliik-
kujia ulkomailta. Sekä lähtijöitä että tu-
lijoita oli keskimäärin 8 lukiota kohden.

Joka kolmas lukio-
opintonsa aloittaneista 
lähtee ulkomaanjaksolle

PERUSKOULUJEN ja lukioiden kokonai-
soppilasmäärään suhteutettu liikku-
vuusaktiivisuus vaihtelee lukuvuosittain. 
Aktiivisimmin liikkuvat lukiolaiset, 
joista lukuvuonna 2015–2016 lähti 
ulkomaanjaksolle joka kuudes eli lähes 
18 %. Ulkomaille lähtijöiden osuus kai-
kista lukiolaisista on kasvanut edellisiin 
lukuvuosiin verrattuna.

Oppilasmäärään suhteutettu liikku-
vuus on peruskouluissa huomattavasti 
vähäisempää, mikä on luonnollista, 
koska mukaan lasketaan kaikki perus-
koululaiset ensimmäisestä yhdeksänteen 
luokkaan asti. Kotikansainvälisyydellä 
onkin peruskoulujen kansainvälisessä 
toiminnassa liikkuvuutta merkittävämpi 
rooli. 

Vertailukelpoisemmat luvut saa-
daan, kun oppilasliikkuvuus suhteute-
taan vuosittain peruskoulun tai lukion 
aloittavien määrään, kuten korkea-
koulutuksen ja ammatillisen koulutuk-

sen liikkuvuustilastoinnissa tehdään. 
Tällä tavalla laskettuna ulkomaanjakso-
ja tekevien osuus peruskoulun vuosit-
tain aloittaneista oppilaista on    

Kuvio 1: Oppilasliikkuvuus peruskouluissa ja lukioissa suhteutettuna tilastointiin
osallistuneiden koulujen oppilasmääriin, %
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15 %.  Lukiolaisten kohdalla vastaava 
luku on 30 %, mikä tarkoittaa sitä, että 
noin joka kolmas lukionsa aloittaneista 
lähtee lukion aikana ulkomaanjaksolle.

Oppilasliikkuvuus on 

lukioissa yleisempää 

kuin peruskouluissa. 

Esimerkiksi vaihto-

oppilaaksi 

lähdetään lukiosta.

Peruskoulujen kansainvälisessä toiminnassa 

kotikansainvälisyydellä on liikkuvuutta 

merkittävämpi rooli. Tämä on luonnollista, 

sillä tilastoissa ovat mukana myös 

pienet alakoululaiset.

Taulukko 2: Liikkuvuus lukioissa

Liikkuvuus-
hankkeita 
toteuttaneet
lukiot

% kaikista
lukioista

Liikkujia
keskimäärin/
lukio

Suomesta

Vaihto-oppilaat

Opettajat

Suomeen

78

98

41

51

12

122 63 8

41Muu oppilas-
liikkuvuus

Vaihto-oppilaat

Opettajat

82

46

42

24

8

76 39 8

32Muu oppilas-
liikkuvuus
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Tytöt ja naisopettajat 
lähtevät ulkomaille 
poikia ja miehiä 
useammin

Koulujen kansainvälinen 
toiminta on 
Eurooppa-keskeistä

KUTEN muillakin koulutusasteilla, myös 
yleissivistävässä koulutuksessa tytöt 
ja naiset lähtevät ulkomaanjaksoille 
useammin kuin pojat ja miehet. Tämä 
on näkynyt kaikilla tilastointikerroilla. 
Lukuvuonna 2015–2016 peräti 12 % 
kaikista lukioissa opiskelevista tytöistä 
lähti ulkomaille, kun poikien vastaava 
osuus oli vajaat 8 %. Ulkomaanjaksol-
le lähteneiden tyttöjen osuus samana 
vuonna lukion aloittaneista oli 35 % ja 
poikien 23 %. Lukioiden kaikista opis-
kelijoista ja myös opintonsa aloittaneista 
on tyttöjä 57 %.

TILASTOINTIIN osallistuneet peruskou-
lut ja lukiot tekivät oppilas- ja henkilös-
töliikkuvuushankkeissa yhteistyötä 55 
eri maan kanssa. Saksa on ollut yleisin 
yhteistyömaa kaikilla tilastointikerroilla. 

Yksittäisistä maista suosituin 

kumppani liikkuvuushankkeissa 

on Saksa.

Saksa

980 704

196 193

Kohdemaa

Oppilaita
Suomesta

Oppilaita
Suomeen

Opettajia
Suomesta

Opettajia
Suomeen

Ranska

715 348

Viro

668

Italia

595

159

Venäjä

554

111

Espanja

319

175 130

Alankomaat

104

Japani

385

Kiina

490

185

Ruotsi

183

Britannia

226

Kuvio 2: TOP 5 kohde- ja lähtömaata oppilas- ja opettajaliikkuvuudessa

Taulukko 3: Suomesta ulkomaille
lähteneiden oppilaiden sukupuoli-
jakauma kouluasteittain suhteutet-
tuna tyttö- ja poikaoppilaiden 
kokonaismäärään, %

Peruskoululaiset

Lukiolaiset

Yhteensä

2,1

12

5,3

1,2

7,6

2,7

Tytöt Pojat Myös Italia, Espanja, Viro ja Ranska 
ovat suosittuja kumppaneita suomalais-
kouluille.

Suomalaiskouluista ulkomaille 
suuntautuva oppilas- ja henkilöstöliik-
kuvuus on erittäin Eurooppa-keskeistä: 
93 % oppilaista ja 95 % opettajista läh-
tee ulkomaanjaksolleen eurooppalaiseen 
maahan. Oppilasliikkuvuudessa toiseksi 
suosituin kohde oli Pohjois-Amerikka, 
jonne meni 3 % lähtijöistä eli reilut 
200 oppilasta. Suomeen tulijatkin ovat 
enimmäkseen eurooppalaisia, mutta 
lähes neljännes heistä on kuitenkin 
Aasiasta.

Aasia

Afrikka

Eurooppa

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Pohjois-Amerikka

Oseania

Yhteensä

183

38

6 585

31

217

17

7 071

922

0

2 727

32

67

12

3 760

59

11

1 950

2

31

1

3 760

444

9

1 320

83

81

9

1 946

2,6

0,5

93,1

0,4

3,1

0,2

100

2,9

0,5

94,9

0,1

1,5

0

100

22,8

0,5

67,8

4,3

4,2

0,5

100

24,5

0

72,5

0,9

1,8

0,3

100

Taulukko 4: Oppilas- ja opettajaliikkuvuus maanosittain
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ITÄ-SUOMEN maakunnat ja Ahvenan-
maa lähettivät aktiivisimmin oppilaitaan 
ulkomaille, kun liikkuvuus suhteutetaan 
maakuntien kokonaisoppilasmääriin.

Vuosittainen vertailu on vaikeaa, 
koska maakuntien vastausaktiivi-
suus vaihtelee. Oppilasliikkuvuuden 
yleistrendi on kuitenkin nouseva ja 
suurimmassa osassa maakuntia liikku-
vuus on kasvanut edellisestä tilastointi-
kerrasta.

Suomeen tulevien oppilaiden määrä 
on kasvanut vielä enemmän. Oppilas-
määrään suhteutettu liikkuvuus on kas-
vanut kaikissa maakunnissa Päijät-Hä-
mettä ja Lappia lukuun ottamatta. 

Liikkuvuusaktiivisuus 
vaihtelee maakunnittain, 
mutta kasvaa

Valtaosa kouluista 
rahoittaa liikkuvuus-
hankkeensa ulko-
puolisen rahoittajan 
tuella

SUURIN sa eli lähes 70 % peruskouluis-
ta ja lukioista on hyödyntänyt liikku-
vuushankkeensa rahoituksessa oppi-
laitoksen omien varojen lisäksi muita 
rahoituslähteitä. 

Yleisin ulkopuolinen rahoittaja on 
EU:n Erasmus+ -ohjelma, jonka avulla 
rahoitettiin 32 % hankkeista. Ohjelman 
merkitys on kasvanut edellisestä tilas-
tointikerrasta, jolloin sen tuella rahoi-
tettiin 24 % hankkeista. Erasmus+ on 
tärkeä erityisesti peruskouluille, joiden 
liikkuvuushankkeista rahoitettiin sen 
tuella peräti 45 %. Lukioiden hankkeis-
ta Erasmus+-rahaa käytti neljännes.

Erasmus+ -ohjelman ohella mer-
kittäviä oppilaiden ulkomaanjaksojen 
rahoittajia ovat vanhemmat, joiden 
panostusta tarvitaan muun koulun 
ulkopuolisen rahoituksen lisänä. 

Muita tilastokyselyyn kirjattuja 
rahoituslähteitä ovat erilaiset säätiöt ja 
oppilaiden oma talkootyö. 

Yli kolmannes koulujen liikkuvuushankkeista 

hyödyntää Erasmus+ -ohjelman rahoitusta. 

Se on tärkeä erityisesti peruskouluille, 

joiden hankkeista miltei puolet 

toteutettiin ohjelman tuella.

Kuvio 3: Oppilasliikkuvuus suhteessa koulujen kokonaisoppilasmäärään 
maakunnittaisen vastausprosentin mukaan lukuvuonna 2015–2016, %
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Taulukko 5: Koulujen toteuttamien liikkuvuushankkeiden rahoituksen
jakautuminen

Rahoitus % % %

Liikkuvuus-
hankkeet
perus-
kouluissa

Liikkuvuus-
hankkeet
lukioissa

Liikkuvuus-
hankkeet
yhteensä

Erasmus+ 213 44,7 158 22,9 371 31,8

Nordplus Junior 10 10 202,1 1,4 1,7

12 22 342,5 3,2 2,9

17 26 433,6 3,8 3,7

1 1 20,2 0,1 0,2

0 54 540,0 7,8 4,6

54 69 12311,3 10,0 10,5

35 89 1247,3 12,9 10,6

132 260 39227,7 37,6 33,6

477 691 1 168100 100 100

3 2 50,6 0,3 0,4

Aluehallintovirasto

Vanhemmat

Yhteensä

Muu rahoittaja, 
mikä?
Ei ulkopuolista
rahoitusta

Opetushallitus

Muu pohjois-
mainen rahoitus

Koulutuksen yllä-
pitäjä/kunta

Vaihto-oppilas-
järjestöt (esim.
YFU, AFS, Rotary ry.)
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Kotikansainvälisyys on osa arkea ja koko koulun asia

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus  /// Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete  /// Centre for International Mobility

Koulujen kansainvälinen toiminta on muutakin kuin liikkuvuutta: kerät-
tyjen tilastojen valossa koti- ja lähikansainvälisyydellä on siinä merkit-
tävä rooli. Näin siitä huolimatta, että sitä kartoittaneisiin kysymyksiin ei 
vastattu yhtä aktiivisesti kuin liikkuvuuskysymyksiin. 

Tilastojen mukaan kotikansainvälisyystoimintaa olisi vain puolella 
kouluista, mikä lienee kuitenkin alakanttiin. Tätä toimintaa koskeviin 
kysymyksiin vastasi 62 % kaikista vastaajista; vastanneista 66 %:lla 
oli ollut sekä liikkuvuushankkeita että omassa koulussa toteutuvaa 
kansainvälisyyttä. Pelkästään lähikansainvälisyyteen keskittyi viidennes 
kaikista vastanneista. 

Kyselyyn tulleista vastauksista saa hyvän kuvan siitä, mitä koti-
kansainvälisyys kouluissa tarkoittaa. Sen yleisin muoto ovat koulussa 
vierailevat muiden maiden ja kulttuurien edustajat, mutta myös omat 
maahanmuuttajataustaiset ja ulkomailta tulleet oppilaat, joita hyödyn-
netään kulttuureihin tutustumisessa. Koulut järjestävät paljon myös 
erilaisia kansainvälisiä tapahtumia ja oppitunteja. eTwinning- yhteistyö-
tä tekee joka kuudes ja muuta virtuaaliyhteistyötä joka viides kyselyyn 
vastanneista kouluista. 

Koulut tekivät lukuvuoden 2015–2016 aikana paljon yhteistyötä 
paikallisten vastaanottokeskusten kanssa. Muuttunut turvapaikanhaki-
jatilanne näkyy siten myös suomalaisten koulujen toiminnassa. Muuten 
koti- ja lähikansainvälisyyden muodot ja niiden jakauma ovat pysyneet 
samansuuntaisina kaikilla tilastointikerroilla.      

Lähes kaikkea lähikansainvälisyyttä harjoitetaan yhdessä useamman 
luokan tai koko koulun kanssa. Ainoastaan viralliset kielitutkinnot, 
kuten Delf ja Sprachdiplom, koskevat useimmiten vain muutamaa 
oppilasta. 

Kuvio 4: Kouluissa toteutettuja kotikansain-
välisyyden muotoja

Ulkomaisia vierailijoita

Kv-tapahtumia koulussa/paikkakunnalla

Koulukohtaisia kv-oppitunteja/kursseja

Tutustuttu oman koulun maahanmuuttajien 
kulttuuriin ja kieleen

Muu virtuaaliyhteistyö eTwinning-yhteistyötä

Muuta toimintaa Kv-kerhotoimintaa

Globaalikasvatuksen 
hankkeita

Virallisia kansainvälisiä 
kielitutkintoja

69

34

34

29

20 16

14 13

10 4

%

%

%

% %

%

%
%

%

%


