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SIRU KORKALA:

Hyväkin strategia 

tarvitsee toteuttajansa!
Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta

Taustaa 

 Kansainvälistymisen näkökulmasta alueellinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikilla kansa-

 laisilla on yhtäläiset mahdollisuudet kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön asuin-

paikasta riippumatta. Monissa tulevaisuudenkuvissa nähdään alueellisen polarisoitumisen uhkaavan 

tätä tasa-arvoa: metropolialue ja suuret kaupungit ovat kansainvälistymisessä aivan eri asemassa kuin 

harvaan asutut alueet. Vai ovatko? Olisiko sittenkin niin, että myös muu Suomi ja pienet paikkakun-

nat toimivat kansainvälisesti?

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO lähti vuoden 2011 kuluessa kartoittamaan 

sitä, miten kansainvälisyys toteutuu ja näkyy maakunnissa, ja millaiset toimijat sen tilanteeseen vai-

kuttavat. Tilastollisen tarkastelun lisäksi selvityksessä paneudutaan mm. siihen, miten kansainvälisyys 

on huomioitu maakuntasuunnitelmissa ja -ohjelmissa. Lisäksi kerrotaan tarkemmin neljän maakun-

nan tilanteesta; nämä tulokset perustuvat eri toimijoiden haastatteluihin, joissa he saivat kertoa omia 

näkemyksiään maakuntansa kansainvälistymisen tilasta.

Selvityksessä keskitytään koulutussektoriin, joka on aktiivinen kansainvälinen toimija alueellaan. 

Erityisesti korkeakoulutuksella on perinteisesti ollut vahva rooli maakuntien kehittämisessä. Nyt 

haluttiin kuitenkin ensisijaisesti kartoittaa muiden koulutussektorien osuutta kansainvälistymisessä. 
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Lisäksi tarkasteltiin kuntien nuorisotoimi-

alan, maakuntaliittojen ja kauppakamarei-

den roolia kansainvälistymisen edistämi-

sessä.

Muita keskeisiä alueellisia toimijoita ovat 

aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-

keskus). Nämä suhteellisen uudet toimi-

jat rajattiin tämän selvityksen ulkopuolelle, 

mutta niiden rooli on kuitenkin tässä 

yhteydessä syytä mainita.     

Tässä Faktaa – Tietoa ja tilastoja -julkaisus-

sa kerrotaan selvityksen keskeiset tulokset. 

Koko raportti Hyväkin strategia tarvitsee 

toteuttajansa! Selvitys maakuntien kansain-

välisestä toiminnasta (Tietoa ja tilastoja 

-raportti 2/2012) on julkaistu pdf-muodos-

sa CIMOn verkkopalvelussa (www.cimo.fi 

| Palvelut | Julkaisut | Selvitykset).

Mitä ja miten tutkittiin?

Selvityksessä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti?

  Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? 

  Mitä kansainvälisyys maakunnissa tarkoittaa ja miten se näkyy 

     käytännössä?

  Mikä motivoi ja/tai rajoittaa kansainvälisyyttä?

  Miten kansainvälisyys on linjattu?

  Miten asetettuja tavoitteita seurataan?

  Mikä on kansainvälistymisen nykytilanne ja merkitys yleissivistä- 

     vässä, ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa? 

  Miten kansainvälisyyteen maakunnissa asennoidutaan?  

Selvitys on muodoltaan selittävää tapaustutkimusta, joka pyrkii eri 

tapauksia vertailemalla hakemaan tiettyä ilmiötä – tässä tapauksessa 

kansainvälistymistä – koskevia yhteisiä ominaisuuksia ja eroja. Selvi-

tys oli monivaiheinen ja siinä hyödynnettiin erilaisia lähdeaineistoja.

Selvityksessä keskityttiin Manner-Suomeen. Aluksi kartoitettiin sitä, 

missä maakunnissa kansainvälistä toimintaa on paljon ja missä 

kansainvälistyminen on vasta aluillaan. Aineistona olivat tilastot siitä, 

kuinka paljon eri maakunnista haettiin kansainvälisen toiminnan 

rahoitusta CIMOn hallinnoimista EU- ja Nordplus-ohjelmista. Tilastois-

sa ovat mukana kaikki koulutusasteet sekä nuorisotoiminta. Tilasto-

tarkastelun avulla lähempään tarkasteluun valittiin kaksi CIMOsta 

aktiivisimmin rahoitusta hakenutta maakuntaa (Pohjois-Karjala ja 

Keski-Pohjanmaa) ja kaksi tässä suhteessa passiivisimmaksi jäänyttä 

(Etelä-Karjala ja Päijät-Häme). 

Toisessa vaiheessa perehdyttiin kaikkien maakuntien maakunta-

suunnitelmiin ja -ohjelmiin ja siihen, miten kansainvälisyys on niissä 

huomioitu.

Maakuntien kansainvälistymismekanismeja sekä yleissivistävän, 

ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kansainvälistä toimintaa selvitettiin 

haastattelemalla maakuntaliiton, kauppakamarin ja koulutuskunta-

yhtymän edustajia valituissa neljässä maakunnassa. Lisäksi haasta-

teltiin yhden keskisuuren kaupungin sivistystoimenjohtajaa näistä 

maakunnista.
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Alueelliset toimijat ja niiden tehtävät

MAAKUNTALIITTO

Maakuntaliitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä, joka toimii aluekehitysviranomaisena ja 

vastaa oman maakuntansa yleisestä kehittämisestä sekä alueensa maakuntakaavoituksesta. Jokaisen 

Suomen kunnan on oltava jonkin maakuntaliiton jäsen. Maakuntaliiton lailla säädettyjä tehtäviä ovat 

maakuntakaavojen laadinta, maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laadinta sekä toiminta 

aluekehityslain mukaisena aluekehitysviranomaisena. Maakuntaliiton erityistehtäviä ovat mm. elinkeino-

elämän ja matkailun edistäminen sekä maakunnallisen kulttuuritoiminnan ja koulutuksen kehittäminen 

ja koordinointi. Lisätietoja: http://www.kunnat.fi | Kunnat ja kuntayhtymät | Maakuntien liitot 

KAUPPAKAMARI

Kauppakamari on yritysten alueellinen, valtakunnallinen ja globaali yhteistyöverkosto. Kauppakamarit 

edistävät yritysten toimintaa ja kasvua vaikuttamalla muun muassa alue- ja liikennepolitiikkaan, osaavan 

työvoiman saatavuuteen sekä koulutuskysymyksiin. Yhteistyö kuntien, viranomaisten ja muiden yhteiskun-

nan päättäjien kanssa on tärkeä osa kauppakamarien työtä. Lisätietoja: http://www.keskuskauppakamari.

fi | Kauppakamarit

ALUEHALLINTOVIRASTO 

Aluehallintovirastoja (AVI) on Manner-Suomessa kuusi ja ne hoitavat aiempien lääninhallitusten, ympä-

ristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien lupa-, valvonta- ja oikeusturva-

tehtäviä. Aluehallintovirastot edistävät perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen 

saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä 

ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Lisätietoja: http://www.avi.fi

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Suomessa on 15 ELY-keskusta, jotka toimivat yhteistyössä aluehallintovirastojen ja maakuntaliittojen 

kanssa. ELY-keskusten vastuualueita ovat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne ja infra-

struktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat; yhdeksällä ELY-keskuskuksella on kaikki kolme vastuualuetta, 

neljällä kaksi ja kahdella yksi. ELY-keskukset perustettiin vuonna 2010 korvaamaan aiemmat työ- ja 

elinkeinokeskukset, Tiehallinnon tiepiirit sekä alueelliset ympäristökeskukset, ja niihin siirrettiin eräitä 

lääninhallitusten koulutus- ja liikennelupatehtäviä. Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi



 CIMO kerää vuosittain tilastot korkea- 

 koulujen ja ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälises-

tä liikkuvuudesta. Tässä selvityksessä tarkasteltiin 

kuitenkin CIMOon lähetettyjä hankehakemuksia 

ohjelmittain. Näin saatiin mukaan myös yleissivis-

tävässä koulutuksessa sekä nuorisosektorilla tapah-

tuva kansainvälinen toiminta, joista ei ole saman-

laisia valtakunnallisia tilastoja. 

1 Rahoitusta kansainväliseen 
toimintaan haetaan vaihtelevasti 
eri maakunnista 
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Vuoden 2010 tilastojen mukaan ylivoimaisesti 

eniten hakemuksia CIMOn hallinnoimiin EU- 

ja Nordplus-ohjelmiin lähetettiin Uudeltamaalta, 

vähiten Etelä-Karjalasta ja Itä-Uudeltamaalta, 

joka liittyi Uudenmaan maakuntaan vuonna 2011. 

Hankehakemukset vaihtelevat ohjelmittain alkaen 

yksittäisistä yksilöapurahoista aina laajoihin hank-

keisiin.  

Eniten CIMOn hallinnoimien EU- 
ja Nordplus-ohjelmien rahoitusta 
haettiin Uudeltamaalta, vähiten 
Etelä-Karjalasta ja Itä-Uudelta-
maalta.
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Taulukko 1: CIMOn hallinnoimiin EU- ja Nordplus-ohjelmiin lähe-

tettyjen hankehakemusten maakunnallinen jakautuminen 2010

Youth 

in Action Comenius Nordplus
Leonardo 

da Vinci Grundtvig Transversal Erasmus Yhteensä

Uusimaa 86 236 44 78 100 7 20 571

Varsinais-Suomi 15 68 26 18 37 4 6 174

Pohjois-Pohjanmaa 9 105 12 26 12 3 6 173

Keski-Suomi 14 77 5 24 13 2 5 140

Pirkanmaa 6 63 10 26 20 0 7 132

Lappi 9 47 8 18 8 2 5 97

Pohjois-Karjala 15 49 5 8 7 1 3 88

Pohjois-Savo 3 39 3 13 11 1 5 75

Pohjanmaa 2 12 20 17 13 3 4 71

Keski-Pohjanmaa 15 8 3 26 9 0 2 63

Satakunta 1 24 5 18 12 0 1 61

Etelä-Pohjanmaa 3 20 2 19 12 2 1 59

Kanta-Häme 1 33 2 9 2 1 3 51

Etelä-Savo 4 20 2 12 4 0 2 44

Päijät-Häme 7 15 2 11 5 0 4 44

Kainuu 2 18 3 5 5 1 1 35

Kymenlaakso 2 18 0 7 4 0 1 32

Etelä-Karjala 1 17 2 6 1 1 2 30

Itä-Uusimaa 1 19 3 4 1 1 0 29
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2008–2010  Ka  

Keski-Pohjanmaa 3.33

Pohjois-Karjala  2.17

Keski-Suomi  1.89

Kainuu   1.87

Lappi   1.82

Pohjanmaa  1.78

Pohjois-Pohjanmaa 1.76

Uusimaa  1.64

Etelä-Savo  1.62

Pohjois-Savo  1.42

Varsinais-Suomi 1.41

Itä-Uusimaa  1.39

Kanta-Häme  1.34

Satakunta  1.29

Etelä-Pohjanmaa 1.29

Pirkanmaa  1.25

Kymenlaakso  1.13

Etelä-Karjala  1.12

Päijät-Häme  1.11

1

2

5

4

3

7

9

8

10

12

13

11

14

15

16

17
18

19

Kuva 1: 

Maakuntien aktiivisuus CIMOn hallinnoimien EU- ja Nordplus-

ohjelmien rahoituksen hakemisessa (keskiarvo 2008–2010)

6
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Alueellinen aktiivisuus näkyy vasta sitten, kun hake-

musten määrä suhteutetaan esimerkiksi maakuntien 

oppilasmääriin, joilla saadaan tähän tarkoitukseen 

riittävän tarkka kuva alueiden nuorison määrästä. 

Sivun 7 kartassa maakunnat luokitellaan sen mu-

kaan, miten aktiivisesti niistä on haettu CIMOn 

rahoitusta vuosina 2008–2010.1 Eniten hakemuksia 

saatiin Pohjois-Karjalasta ja Keski-Pohjanmaalta, 

vähiten Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta. Tilas-

totarkastelussa ovat yleissivistävän, ammatillisen ja 

aikuiskoulutussektorin lisäksi mukana korkeakou-

lutuksen kansainvälistymistä tukeva EU:n Erasmus 

sekä kansainvälisiä ja kansallisia nuorisohankkeita 

tukeva EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in 

Action. Näin saatiin mahdollisimman laaja käsitys 

kansainvälisestä toiminnasta maakunnissa. 

Erot maakuntien välillä eivät ole systemaattisia, 

vaan eri koulutussektorit profiloituvat eri maa-

kunnissa eri tavalla. Ensisijaisesti peruskoulujen 

ja lukioiden kansainvälistä toimintaa rahoittavan

1 Suhteuttaminen tehtiin siten, että maakunnasta tulleiden hankehakemusten määrä 

jaettiin alueen oppilasmäärällä ja kerrottiin 100:lla, jolloin saatu suhdeluku kertoo 

haettujen hankkeiden määrän 1000 oppilasta kohden. Oppilasmäärät ovat peräisin 

Tilastokeskuksen vuoden 2009 tilastoista. Kolmen vuoden keskimääräinen aktiivisuus 

saatiin laskemalla painotettu keskiarvo (30/40/30) siten, että vuosi 2009 sai muita 

vuosia suuremman painoarvon. Maakunnat pantiin aktiivisuusjärjestykseen tämän 

painotetun keskiarvon perusteella. Maakunnat, jotka sijoittuvat kokonaiskeskiarvon 

(1,61) yläpuolelle, esiintyvät kartassa tummemmalla värillä. 
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Comenius-ohjelman suurimmat hakijamäärät suh-

teessa oppilasmääriin tulivat Pohjois-Karjalasta ja 

Pohjois-Pohjanmaalta, vähiten ohjelman rahoitusta 

haettiin Päijät-Hämeestä ja Pohjamaalta. Amma-

tillisen koulutuksen kansainvälistymistä tukevan 

Leonardo da Vinci -ohjelman rahoitusta haettiin 

eniten Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Savosta, vähi-

ten Itä-Uudeltamaalta ja Kymenlaaksosta. 

Nuorisotoimintaa ja koulun ulkopuolista oppimista 

tukeva Youth in Action -ohjelma näkyy vahvimmin 

CIMOn hakemustilastoissa Keski-Pohjanmaalla 

ja Ahvenanmaalla. Vähiten Youth in Action -ohjel-

maan haettiin Satakunnasta ja Kanta-Hämeestä.  

Vaikka tässä selvityksessä tarkastellaankin koulutus-

sektorin kansainvälistä toimintaa CIMOn rahoit-

tamien hankkeiden valossa, on syytä muistaa, että 

oppilaitokset rahoittavat kansainvälistä toimintaan-

sa myös muilla tavoilla. Esimerkiksi ammatillisen 

koulutuksen opiskelijaliikkuvuudesta 41 % ja opet-

tajaliikkuvuudesta 34 % tehtiin vuonna 2010 oppi-

laitoksen omalla rahoituksella. Lisäksi Opetus-

hallitus rahoittaa ammatillisen ja myös yleissivis-

tävän koulutuksen kansainvälistä toimintaa.

Kansainvälisyys koulutus- ja nuorisosektorilla on 

vain yksi osa maakuntien kansainvälistä toimintaa: 

on paljon muuta, joka ei näy näissä tilastoissa. 
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Kansainvälistyminen 
huomioidaan kattavasti yli 
puolessa maakuntasuunnitelmista 

2 

Koulutussektori nousee 
keskeiseksi kansainväliseksi 
toimijaksi maakunta-
suunnitelmissa

Kansainvälisyys mielletään monessa maakuntasuun-

nitelmassa välttämättömäksi paitsi elinkeinoelämän 

myös koulutussektorin kehittymiselle. Oppilaitosten 

kansainväliset yhteydet ja verkostoituminen edistä-

vät koko maakunnan kansainvälistymistä. Osaaminen 

ja työelämän kehittyminen perustuvat oppilaitosten 

kansainväliseen toimintaan – oppilaitosten harjoit-

tama opiskelijavaihto tuottaa osaavaa ja kielitaitois-

ta työvoimaa. Erityisesti korkeakoulujen rooli uuden 

kansainvälisen tiedon tuottajina nähdään maakun-

nissa keskeiseksi. 

Koulutuksen kansainvälistymiseen kiinnittävät maa-

kuntasuunnitelmissaan huomiota erityisesti Etelä-

Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-

Pohjanmaa, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjan-

maa, Pohjois-Karjala, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi. 

Tarkempaa analyysia maakunta-asiakirjoista löytyy 

tämän selvityksen laajemmasta Tietoa ja tilastoja 

-raportista 2/2012 osoitteessa www.cimo.fi | Palvelut | 

Julkaisut | Selvitykset 

 Pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma,  

 joka on maakunnan yhteinen tahdonilmai-

su kehittämisen suunnasta 20–30 vuoden päähän 

nykyhetkestä, on maakuntien keskeisin suunnittelu-

asiakirja. Maakuntaohjelma puolestaan konkreti-

soi maakuntasuunnitelman kehittämisstrategiaa: 

siinä priorisoidaan kehittämisen painopisteet ja kes-

keiset toimenpiteet. Tätä selvitystä varten kaikkien 

maakuntien maakuntasuunnitelmia ja -ohjelmia 

luettiin sitä silmällä pitäen, miten kattavasti ne 

huomioivat kansainvälisyyden. 

Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä linjataan aina-

kin jollakin tasolla kaikissa maakuntasuunnitelmis-

sa. Kansainvälisyys, globaalisuus tai monikulttuuri-

suus mainitaan 10 maakunnan visiossa. Yli puolessa 

maakuntasuunnitelmista huomioidaan koulutuksen 

kansainvälistyminen tavoitteena kattavasti. Kritee-

rinä kattavalle huomioinnille on tässä selvityksessä 

käytetty sitä, miten kansainvälisyys näkyy koulu-

tukselle asetetuissa tavoitteissa. Jos koulutuksen ja 

tutkimuksen kehittäminen ja/tai verkostoituminen 

mainitaan maakuntasuunnitelmissa usein kansain-

välistymiseen liittyvinä strategisina päämäärinä, sitä 

pidetään kattavasti kansainvälistymistä huomioi-

vana asiakirjana. 
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Neljäsosalla maakunnista eli Etelä-Pohjanmaalla, 

Kanta-Hämeellä, Lapilla, Pohjois-Karjalalla ja Päi-

jät-Hämeellä on voimassaoleva kansainvälisyys-

strategia. Selvityksessä tarkempaan tarkasteluun 

valikoituneet Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, 

Päijät-Häme ja Etelä-Karjala profiloituvat kaikki 

maakuntasuunnitelmatasolla vahvasti kansainvälis-

tymistä ja sen hyötyjä korostavina maakuntina. 

Kansainvälinen toiminta ja aktiivisuus ei selvityksen 

mukaan näyttäisi olevan yksin strategisesta suun-

nittelusta kiinni. Maakuntasuunnitelmat ja niiden 

sisällöt eivät selitä CIMOn tilastoissa näyttäytyvää 

maakuntien välistä vaihtelua kansainvälisen aktii-

visuuden suhteen. Myös niissä maakunnissa, jossa 

kansainvälistä toimintaa oli tilastojen mukaan vä-

hemmän, kansainvälistymiselle on asetettu muun 

muassa koulutuksen ja elinkeinoelämän sektoreilla 

seurattavia tavoitteita. 

Verkostoituminen ja 
Venäjä-yhteistyö näkyvät

Verkostoituminen ja Venäjä-yhteistyö ovat keskei-

siä teemoja esimerkkimaakuntien suunnittelu-

asiakirjoissa. 

PÄIJÄT-HÄMEEN maakuntasuunnitelmassa pal-

velujen kansainvälistyminen mainitaan yhtenä 

megatrendinä. Kansainvälisyyteen panostaminen 

nähdään jatkuvana haasteena. Erityisesti Venäjän 

tuomia kansainvälisiä mahdollisuuksia hyödynne-

tään ja luodaan toimivia kansainvälisiä yhteistyö-

verkostoja. 

POHJOIS-KARJALAN maakuntasuunnitelmassa 

kansainvälisyys näkyy strategisissa linjauksissa 

vahvasti. Venäjä-yhteistyö on maakunnalle kes-

keistä. Syksyllä 2011 hyväksytty Pohjois-Karjalan 

kv-toimintaohjelma korostaa maakunnan roolia 

Euroopan raja-alueiden välisessä yhteistyössä. 

Myös koulutussektorin merkitystä kansainvälis-

tymiselle tarkastellaan laajasti.     

KESKI-POHJANMAAN maakuntasuunnitelmassa 

kansainvälisyys mainitaan kehittämisteemoissa 

verkostoitumisen yhteydessä. Verkostoituminen 

ja yritysten kansainvälinen toiminta nostetaan 

asiakirjassa hyvin esille.

ETELÄ-KARJALAN maakuntasuunnitelmassa 

huomioidaan kansainvälisiä megatrendejä kuten 

globalisaatio, verkostoituminen ja EU:n laajentu-

minen. Koulutussektorilla ja yritystoiminnalla on 

maakunnan kansainvälistymisessä suuri merkitys. 

Erityisesti korkeakoulujen kansainvälistä toimin-

taa korostetaan.  

Maakuntasuunnitelmien linjauk-
set eivät selitä CIMOn tilastoissa 
näkyvää kansainvälisen aktiivi-
suuden alueellista vaihtelua. 
Myös passiivisissa maakunnissa 
on mm. koulutuksen tai elinkeino-
elämän kansainvälistymiseen 
liittyviä tavoitteita.



12    FAKTAA. TIETOA JA TILASTOJA  

K
uv

a:
 I

lk
ka

 N
is

ka
ne

n 
(B

P
)



FAKTAA. TIETOA JA TILASTOJA    13

Kansainvälistyminen 
on maakunnille elinehto, 
mutta sen edistämisessä ratkaisevat asenteet ja aktiivisuus 

3

 Haastatellut esimerkkimaakuntien maa- 

 kuntaliittojen ja kauppakamarien toimi-

jat pitivät kansainvälistymisen positiivista merki-

tystä maakunnan toimintakyvylle kiistattomana. 

Maakuntasuun nitelmissa ja -ohjelmissa on määri-

telty ne kansainvälistymisen keihäänkärjet, joihin 

maakunnissa erityisesti panostetaan. Venäjän kau-

pan edistäminen on keskeistä esimerkkimaakuntien 

kansainvälistymistavoitteissa. 

Suomen EU-jäsenyys muutti kaikkien maakunta-

liittojen roolia seutusuunnittelusta aluekehittä-

miseen ja myös kansainvälisti niiden toimintaa. 

Useimmilla maakunnilla on naapurimaakuntiensa 

kanssa yhteinen EU-toimisto Brysselissä, mikä sa-

malla edistää maakuntien välistä yhteistyötä. Kun-

tatasolla kansainvälistymistä edistävät seudulliset 

kehittämisyhtiöt ja kuntayhtymät, suora kuntien 

välinen yhteistyö on harvinaisempaa. Tämän selvi-

tyksen esimerkkimaakunnat kansainvälistyvät pää-

asiassa EU-rahoituksen avulla. Myös koulutuksen 

kansainvälistämisessä hyödynnetään yhä enemmän 

EU:n aluekehitysrahaa erityisesti Itä-Suomen kun-

nissa. 

PÄIJÄT-HÄMEELLÄ on kansainvälisen toiminnan ohjel-

ma vuosille 2007–2010, se on yhteenveto maakunnan 

kansainvälisestä toiminnasta. Sitä päivitetään maakun-

taohjelman päivittämisen yhteydessä. Maakunnalla on 

Brysselissä oma EU-toimisto (South Finland EU Office), 

joka aikaisemmin jaettiin Itä-Uudenmaan ja Kanta-

Hämeen kanssa.  Toimistolla on keskeinen rooli Päijät-

Hämeen kansainvälisen toiminnan rakenteissa.

Kansainvälisen toiminnan ohjelman laatii maakunta-

liitto, mutta sen suunnittelemisessa on mukana monia 

tahoja (esimerkiksi koulutusorganisaatiot, Lahden 

tiede- ja yrityspuisto, Lahden alueen kehittämisyhtiö, 

kunnat ja kaupungit). Ohjelma tukeutuu maakun-

tasuunnitelmaan ja -ohjelmaan sekä keskeisimpien 

sidosryhmäorganisaatioiden kansainvälistymisstrate-

gioihin. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma toimivat 

kansainvälistymissuunnittelun tukipilareina tarjoa-

malla maakunnan kehittämisen kärjet. 

Päijät-Hämeen kauppakamarilla on yrityksiä palvele-

maan rakennettu Lahden alueen kilpailu- ja elinkeino-

strategia, jossa on määritelty ne keihäänkärkihankkeet, 

joiden toteuttaminen on tähdellisintä. Kansainvälisty-

minen on yksi tällaisista keihäänkärjistä. Kansainvälis-

tymiskilta, joka on avoin kaikille alueen kansainvälisille 

toimijoille, on vapaa foorumi tiedon- ja kokemusten 

vaihtoon.  



Elinkeinoelämän ja koulutussektorin rooli on haas-

tateltujen mukaan maakuntien kansainvälistymi-

sessä keskeinen. Korkeakoulut toimivat maakun-

nissa kansainvälistymisen vetureina ja oppilaitosten 

opiskelijavaihto on tärkeä maakuntien kansainvälis-

täjä. Tulevaisuuden koulutustarpeiden kartoittami-

seen tähtäävä ennakointiyhteistyö korkeakoulujen, 

maakuntaliiton ja kauppakamarin välillä on yleistä. 

Viestiä yritysmaailman tarpeista pyritään viemään 

tiedoksi koulutuksen tarjoajille. Parhaimmillaan 

maakuntaliitto tukee kansainvälisten opiskelijoiden 

työllistymistä alueelle. 

  

Kansainvälisyys on haastateltavien mukaan elin-

ehto maakuntien elinkeinotoiminnalle. Pelkästään 

kotimaan markkinoilla toimiminen supistaisi yritys-

ten tuotevalikoimaa ja yksipuolistaisi liike-elämää. 

Kansainvälisten yhteistyötahojen puuttuminen py-

säyttäisi myös koulutuksen kehittymisen. Kansain-

välinen yhteistyö edistää mm. julkishallinnon eri 

sektoreiden kehittymistä tarjoamalla mahdollisuuk-

sia vertaisarviointiin ja best practises -tyyppisten 

toimintamallien leviämiseen. Lisäksi kaikki haas-

tatellut sanoivat suoraan, että kansainvälistyminen 

tuo maakuntaan rahaa ja uusia investointeja.  

Kansainvälisyyden tulisi haastateltujen mielestä olla 

monialaista, kaikkia yhteiskunnan eri sektoreita 

koskettavaa. Parhaimmillaan kansainvälisyys rikas-

tuttaa ja uudistaa myös kuntien sivistystoimen toi-

mintatapoja. Kansainvälisyyden pitäisi näkyä hanke-

toiminnassa ja opetussuunnitelmissa eli olla osa 

koulujen ja myös nuorisotoimialan arkipäivää. 

POHJOIS-KARJALASSA kauppakamari panostaa 

yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön 

myös kansainvälisyysasioissa. Maakunnassa toi-

mii Kansainväliset nuoret osaajiksi työyhteisöihin 

-hanke (KNOT), jossa kauppakamari, ammattikor-

keakoulu, yliopisto ja Nuorkauppakamari tukevat 

yhdessä alueen työnantajia kansainvälisten opis-

kelijoiden rekrytoinnissa. Hankkeen tavoitteena 

on luoda pysyvät ja toimivat yhteistyöverkostot 

oppilaitosten ja työelämän välille.

”Hankkeessa korkeakoulujen ja yritysten tarpeet 

kohtaavat: yritykset tarvitsevat kansainvälisiä 

resursseja, korkeakoulut harjoittelupaikkoja 

kansainvälisille opiskelijoilleen. Toiveena tietysti 

on, että jotkut näistä opiskelijoista jäisivät paikal-

liseen yritykseen töihin, joko tänne tai kotimaa-

hansa.” 

- Kauppakamarin kehittämispäällikkö Maarita Mannelin 

KESKI-POHJANMAAN oppilaitokset ovat hyvin 

kansainvälisiä ja maakuntaliitto tekee niiden 

kanssa tiivistä hankeyhteistyötä. Liitossa tuetaan 

vahvasti ammattikorkeakoulun toimintaa mm. 

keräämällä koulutuksen indikaattoreita myös 

kansainvälistymisen asteesta. Maakuntaliitossa 

halutaan edistää kansainvälisten opiskelijoiden ja 

tutkijoiden työllistymistä alueelle. Maakunnassa 

on paljon kansainvälisesti toimivia yrityksiä, mikä 

nostaa oppilaitosten kiinnostusta kansainväliseen 

toimintaan. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään 

erityisesti Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan, enene-

vissä määrin myös Aasiaan. Keski-Pohjanmaalla 

nostetaan esiin tiettyjä osaamisalueita, joilla on 

kriittinen merkitys yritysten vientikyvykkyydelle. 

14    FAKTAA. TIETOA JA TILASTOJA  
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Haastattelujen perusteella käy ilmi, että strategisis-

ta linjauksista ja asetetuista tavoitteista huolimatta 

kansainvälinen toiminta erityisesti pienissä kunnissa 

on hyvin riippuvaista henkilöiden omasta kiinnos-

tuksesta ja aktiivisuudesta. Kansainvälistyminen ei 

ole niinkään kiinni rahasta, vaan asenteista ja aktii-

visuudesta. Luonnollisesti myös resurssit rajaavat 

kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia, mutta vii-

me kädessä eri toimijoiden henkilökohtainen aktii-

visuus vaikuttaa ratkaisevasti alueiden kansainvälis-

tymiskehitykseen. Kansainvälistymiseen liittyvien 

tavoitteiden kirjaaminen maakuntaohjelmaan ei si-

ten riitä – kuntahallinto ja sen asettamat tavoitteet 

ja sitoutuminen vaikuttavat enemmän käytännön 

toimintaan muun muassa kouluissa ja nuoriso-

toimialalla. 

Asenteiden ja resurssien lisäksi puutteellinen kieli-

taito ja hankalat liikenneyhteydet rajoittavat maa-

kuntien kansainvälistymistä. Venäjän kielen taidol-

la on nykyisin kysyntää kaikissa maakunnissa, ei 

pelkästään Itä-Suomessa, mutta halukkuus kielen 

opiskeluun vaihtelee. Opetushallituksen tilastojen 

mukaan perusopetuksessa venäjää A-kielenä opis-

kelevien määrä on puolen prosentin ja valinnaisena 

kielenä prosentin luokkaa. Lukiolaisten kiinnostus 

venäjän kielen opiskeluun on laskenut viime vuosi-

na.2  Toisaalta kansainvälisillä markkinoilla toimi-

vat yritykset haluavat rekrytoida kansainvälisiä ja 

kielitaitoisia työntekijöitä, mutta vaativat samalla 

työntekijöiltään suomen kielen taitoa. Lisäksi 

kynnys kansainväliselle toiminnalle asetetaan usein 

liian korkealle – julkishallinto ja pienet yritykset 

ovat vielä arkoja kansainvälistymään. Toimivien 

juna- ja lentoyhteyksien säilyminen on Itä-Suomen 

maakunnissa huolen aiheena; vuorojen karsiminen 

hankaloittaa myös yritysten kansainvälistä yhteis-

työtä. 

2 Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011

Suhtautuminen kansainvälistymiseen on esimerkki-

maakunnissa vaihtelevaa, mutta pääosin positiivis-

ta. Työperäisen maahanmuuton merkitys tunnus-

tetaan, mutta humanitääriselle maahanmuutolle 

löytyy vastustajia erityisesti pienillä paikkakunnilla. 

Kansainvälisyyskasvatuksen merkitys on tiedostettu 

vahvimmin koulutussektorilla, elinkeinoelämä tar-

vitsee kielitaitoista ja oikealla asenteella varustettua 

työvoimaa. Myös nuorisotoimialan kansainvälisellä 

toiminnalla luodaan siltoja eri kulttuurien välillä. 

Nuorten parissa toteutettavat hankkeet lisäävät 

nuorten aktiivisuutta ja opettavat työelämässä tar-

vittavia avaintaitoja koulun ulkopuolisen oppimisen 

kautta.    

Nuorisotoimen 
kansainvälisyyshankkeet 
vaikuttavat monella tasolla 

Youth in Action -ohjelman vaikuttavuutta 

mittaava tutkimus osoitti, että nuorison 

keskuudessa toteutetuilla hankkeilla on ollut 

positiivista vaikutusta osallistujiin monella 

elämän alueella; esimerkiksi sosiaaliset ja 

monikulttuurisuuteen liittyvät taidot lisään-

tyivät. Kansainväliseen toimintaan osallis-

tuminen voi olla nuorelle elämää mullistava 

kokemus. 

Youth in Action -ohjelman vaikuttavuudesta 

voi lukea lisää CIMOn julkaisusta Osallistu-

misella on väliä! (Faktaa Express 3/2012), 

joka löytyy pdf-muodossa CIMOn verkko-

palvelusta osoitteessa www.cimo.fi | 

Palvelut | Julkaisut | Selvitykset. 
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Asenteet ohjaavat käytännön toimintaa myös 
aikaisempien tutkimusten valossa

Aikaisemmissa maakuntien kansainvälistymistä koskevissa tutkimuksissa on keskitytty elinkeinoelämän 

kansainvälisen toiminnan arvioimiseen, työvoiman ja ihmisten liikkuvuuden kartoittamiseen sekä kansain-

välisyyteen liittyvien asenteiden mittaamiseen. 

Grönholm ja Sandberg ovat kuvanneet mekanismeja, jotka selittävät, miksi kunta liittyy kansainvälisiin 

verkostoihin, käynnistää projekteja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja muuttaa organisaatiotaan 

vastaamaan kansainvälistymisen vaatimuksia. Kuntien kansainvälistymistoimintaan vaikuttaa suuri joukko 

erilaisia muuttujia. Ensinnäkin kunnan toimintaympäristö eli sijainnin, asukasluvun ja korkeakoulutettujen 

osuuden kaltaiset asiat määräävät kunnan edellytykset solmia kansainvälisiä suhteita. Toiseksi kunnan tietoi-

nen toiminta, kuten päätökset ja poliittiset linjaukset, vaikuttaa siihen, millä tasolla kunnan kansainvälinen 

toiminta on. Tärkein tulos oli kuitenkin se, että viranhaltijoiden asenteilla ja toiminnalla on huomattavaa 

merkitystä sille, mitä kunta käytännössä tekee. (Grönholm & Sandberg 2003, 14.) 

Keski-Suomen kansainvälistymistä koskevassa tutkimuksessa listattiin kansainvälistymiseen vaikuttavia 

tekijöitä. 

Yritystoimintaan liittyvät 

  myynti ulkomaille ja ostot sieltä

  ulkomainen toiminta ja rahoitus, vastaava ulkomainen toiminta maakunnassa

  osaamisen liikkuminen rajojen yli.

 

Koko maakunnan ja sen eri toimijoiden kansainvälistymiseen vaikuttavat

  ulkomailla opiskelu ja ulkomaiset opiskelijat 

  ulkomailla työskentely sekä ulkomaalainen työvoima 

  väestösuhteet (ulkomaalaisperäinen väestö maakunnassa ja rajat ylittävä muuttoliike)

  alueelle muuttaneen ulkomaalaisväestön toiminta

  ilmapiiri ja asenteet kansainvälistymiseen.

Tutkimus osoitti, että koulutussektorilla on vahva rooli alueen kansainvälistäjänä. Oppilaitosten määrätietoi-

nen kansainvälinen toiminta näkyy myös niiden strategioissa. (Itkonen, Storhammar ja Tohmo 2006)   

Grönholm, S & Sandberg, S. (2003). Päättäjät ja kansainvälistyminen. Raportissa Voitto Helander, Sari Pikkala, Siv Sandberg & Sam Grönholm: Päättäjien 

areenat ja yhteydet. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 42. Acta nro 161. Åbo Akademi & Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Itkonen, K., Storhammar, E., & Tohmo, T. (2006). Keski-Suomen kansainvälistyminen. Keski-Suomen liitto. 
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Kansainvälisyys on kiinteä osa 
nykypäivän koulutusta  

4

Tarvitseeko kansainvälisyydestä 
puhua erikseen, se voisi olla niin 
luonnollinen osa toimintaa, ettei 
sen olemassaoloa tarvitse koros-
taa.”
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän 

    johtaja Jukka Ylikarjula 

 Koulutussektorin kansainvälistymistä  

 kartoitettiin haastattelemalla koulutus-

kuntayhtymäjohtajia ja neljän keskisuuren kaupun-

gin sivistystoimenjohtajia esimerkkimaakunnissa. 

Vaikka korkeakoulutuksella on ollut keskeinen ase-

ma maakuntien kehittämisessä, näkivät haastatel-

tavat selkeästi, että kansainvälisyys kuuluu kaikille 

koulutusasteille. Erityisesti kansainvälistymismah-

dollisuuksiin liittyvän tiedon jakaminen ja kotikan-

sainvälisyys ovat tärkeitä. Koulutuskuntayhtymä-

johtajien mukaan kansainvälisyys on yhtä tärkeää 

ammatillisessa koulutuksessa kuin korkea-asteella. 

Toisen asteen koulutuksen eurooppalainen yhteis-

työ lisääntyy koko ajan ja kansainvälisten työssä-

oppimisjaksojen merkitys osana ammatillista kou-

lutusta nähdään yhä tärkeämpänä. Sivistystoimen-

johtajat korostivat kansainvälistymisen merkitystä 

yleissivistävän koulutuksen kehittymiselle. 

Kaupunkien sivistystoimessa tehdyt haastattelut an-

toivat tietoa siitä, miten paljon yksittäisten kuntien 

panostukset kansainvälisyyteen vaihtelevat. Kaikki 

sivistystoimenjohtajat näkivät kansainvälisyyden 

kuitenkin osana opetusta ja kasvatusta sekä kieli-

taidon ja monikulttuurisuustaitojen ylläpitämisenä 

ja turvaamisena. 

YLEISSIVISTÄVÄSSÄ KOULUTUKSESSA 

KANSAINVÄLISTYMISEN KEINOT JA 

RESURSSIT VAIHTELEVAT KOULUITTAIN

Käytännön tasolla kansainvälistyminen yleissivis-

tävässä koulutuksessa tarkoittaa oppilas- ja opet-

tajavaihtoa sekä nuorisovierailuja. Parhaimmillaan 

kansainvälisyys kouluissa merkitsee sellaisia toimi-

via yhteyksiä ulkomaille, jotka konkretisoituvat 

oppilaiden hyödyksi. Koulujen kansainvälistä toi-

mintaa rahoitetaan EU-hankkeilla ja kuntien oma-

rahoitusosuuksilla. Toiminnan merkittävin hyöty 

oli haastateltavien mielestä koulujen ja opetuksen 

kehittäminen. Yksittäiset koulut profiloituvat kan-

sainvälisyydessä eri tavoin opettajakunnan kiinnos-

tuksen mukaan. Joissakin kouluissa kansainvälisyys 

on linjattu myös toimintasuunnitelmaan. Yleensä 

sivistystoimen hallinnosta käsin rohkaistaan kan-

sainväliseen toimintaan, mutta talouden määritte-

lemissä raameissa. 

Kansainvälisissä hankkeissa toimiminen vaatii sekä 

henkilöresursseja että omarahoitusosuutta, mitkä 

ovatkin yleisimmät koulujen kansainvälistymistä 

jarruttavat tekijät. Haastateltujen sivistystoimen-

”
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johtajien mukaan koulujen kansainvälisen toimin-

nan tulisi olla systemaattisempaa; hankkeet ja niihin 

osallistuminen sekä koulun yleinen kehittäminen 

tulisi suunnitella tarkkaan. Näin vältytään petty-

myksiltä, joita tulee, jos esimerkiksi opettajaliikku-

vuuteen ei löydykään kunnassa rahoitusta tai sijais-

resursseja. 

AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

KIINNOSTUS KANSAINVÄLISYYTEEN 

VAIHTELEE KOULUTUSALOITTAIN JA

OPETTAJIEN AKTIIVISUUDEN MUKAAN

Kaikki selvitykseen osallistuneet koulutuskunta-

yhtymät ovat linjanneet ammatillisen koulutuksen 

kansainvälistymistä strategisella tasolla. Kansain-

välisen toiminnan linjausten suunnitteluun osallis-

tuu yleensä oppilaitosten edustajia sekä koulutus-

kuntayhtymän johtoryhmä ja hallitus. Strategioissa 

on huomioitu kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet 

ja myönteisen asenneilmapiirin edistäminen suh-

teessa maahanmuuttajiin. Lisäksi tavoitteena on 

erilaisten tukien avulla tarjota kaikille ammatillisen 

koulutuksen opiskelijoille tasavertaiset mahdolli-

suudet osallistua ulkomaanjaksolle opintojensa 

aikana. Omien strategioiden lisäksi tärkeä koulu-

tusta linjaava asiakirja maakunnissa on opetus- ja 

kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelma (KESU). 

Kiinnostus kansainväliseen toimintaan vaihtelee eri 

koulutusaloilla: matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 

se on luontevinta, teknisillä aloilla harvinaisempaa, 

mutta kuitenkin kasvamaan päin. Vaikka kansainvä-

liseen toimintaan kannustettaisiin hallinnon tasolla, 

on tilanne sama kuin perusasteella: kiinnostus kan-

sainväliseen toimintaan on kiinni henkilöistä erityi-

sesti opettajakunnan keskuudessa. Lisäksi erilaisista 

sosiaalisista taustoista tulevilla nuorilla on erilaiset 

valmiudet osallistua.  Myös opiskelijoiden kodeissa 

vallitsevat asenteet vaikuttavat siihen, miten moti-

voituneita opiskelijat ovat kansainväliseen toimin-

taan. Kansainvälisyyttä ammatillisessa koulutuk-

sessa edistävät yleensä oppilaitosten aktiivisimmat 

opettajat, yhtymän johto sekä kansainvälisten asioi-

den päällikkö. 

Huolenaiheeksi koulutuskuntayhtymissä nostettiin 

se, että kansainvälisyysosaaminen on vielä liiaksi 

kiinni henkilöistä ja näin ollen haavoittuvaa. Sen 

pitäisikin koskettaa koko oppilaitosta, jolloin turvat-

Pienissä kunnissa kansainvälisyys konkretisoituu 

edelleen enemminkin poliittisten luottamushenki-

löiden ystävyyskaupunkimatkailuna kuin oppilai-

tosten toimintana. Poikkeuksiakin kuitenkin löytyy: 

kansainvälisen toiminnan mallikuntana nousi esille 

Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Kannus, jossa kan-

sainvälisyys on nivottu kiinteäksi osaksi opetuksen 

kokonaisuutta. 

Kannuksen sivistystoimessa valmistellaan kansain-

välisyysstrategiaa, jossa huomioidaan kaikki kou-

lutusasteet. Strategian laadintaa varten perustettu 

työryhmä miettii kansainvälisyyden seurantamitta-

reita. Kannus kuuluu Eurokuntaverkostoon ja myös 

kuntien välistä yhteistyötä tehdään koulutuksen 

kehittämiseksi. Keski-Pohjanmaan kunnat valmistele-

vat yhteistyössä toisen asteen koulutuksen yhteis-

työstrategiaa, jonka tavoitteena on laajentaa mm. 

kielikoulutustarjontaa.

Kannuksessa kouluihin kutsutaan kansainvälisiä 

vieraita ja heitä pyritään kierrättämään myös naapu-

rikuntien kouluissa. Kunnan sivistystoimessa kouluja 

kannustetaan kansainväliseen toimintaan, mutta 

luonnollisesti ottaen huomioon myös taloudelliset 

realiteetit. Kunnassa on pohdittu mahdollisuutta 

esimerkiksi TET-jaksojen suorittamiseen ulkomailla.  
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taisiin osaamisen jatkuvuus. Koulutuskunta-

yhtymissä kansainvälistymisen määrällisiä tavoit-

teita eli liikkuvuuslukuja seurataan vuosittain. 

Laadullisia mittareita ei strategioissa juuri ole 

määritelty. 

Selkeä tavoitteiden määrittely on ammatillisen 

koulutuksen kansainvälistymistä edistävä tekijä. 

Myös yhteistyö ammattikorkeakoulusektorin 

kanssa näyttäisi lisäävän ammatillisen koulutuksen 

kansainvälistymistä. 

KESKI-POHJANMAAN koulutuskuntayhtymällä on 

erillinen kansainvälisyysstrategia ja kansainvälisyys 

mainitaan myös kuntayhtymästrategiassa. Jokainen 

oppilaitos toteuttaa strategiaa omissa toimintasuunni-

telmissaan. Kuntayhtymässä on nimitetty kansainvälis-

ten asioiden päällikkö, joka seuraa yhtymästrategian 

uudistuksia ja linjaa kansainväliset painopisteet sen 

mukaisesti.  

Verkostoja hyödynnetään tehokkaasti yhteistyökump-

paneiden etsimisessä ja laadukkaiden liikkuvuusjakso-

jen toteuttamisessa. Kansainvälisyystapahtumista ja 

esimerkiksi koulutuksesta tiedotetaan koko henkilö-

kunnalle kuukausittaisella tiedotteella. EU-hankkeiden 

lisäksi koulutuskuntayhtymällä on varattuna kansain-

välisen toiminnan omarahoitusosuuksiin erillinen 

määräraha, joka on valtionosuusrahoituksesta 1,5 %. 

Koulutuskuntayhtymässä seurataan vaihtolukuja ja 

pyritään siihen, että opiskelijoiden mahdollisuudet 

lähteä ulkomaanjaksoille ovat mahdollisimman 

tasavertaiset. Kuntayhtymän tavoitteena on, että 20 % 

opiskelijoista suorittaa opintojensa aikana kansain-

välisen työharjoittelun. Myös ammattikoulutuksen 

kovilla teknisillä aloilla on ulkomailla tapahtuvan 

harjoittelun määrää saatu lisättyä. Lisäksi koulutus-

kuntayhtymä on mukana koko maakunnan kansain-

välisyysstrategian suunnittelussa.    

Selvitykseen osallistuneissa maakunnissa ammatil-

lisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan rahoi-

tus koostuu pääosin hankkeista, mikä ei ole kansain-

välisyyskehityksen jatkuvuuden kannalta pelkäs-

tään hyvä asia. Jatkuva perusrahoitus antaisi oppi-

laitoksille enemmän liikkumavaraa. Koulutuskun-

tayhtymässä kansainvälisyys näkyy usein vielä liian 

erillisenä osana oppilaitosten toimintaa. Kansain-

välisyyden pitäisikin olla itsestäänselvyys samalla 

tavoin kuin laatutyö on nykyisin koulutuksessa 

arkipäivää. 

Kotikansainvälistymiseen ei koulutuskuntayhtymis-

sä ole määritelty erillistä mittaria. Kotikansainväli-

syys näkyy ammatillisessa koulutuksessa ulkomaa-

laisina opiskelijoina ja kansainvälisyyskasvatuksena. 

Myös maahanmuuttajaopiskelijat kansainvälistävät 

omalta osaltaan oppilaitosten arkea ja ulkomaiset 

vieraat motivoivat paikallisia opiskelijoita kehittä-

PÄIJÄT-HÄMEEN koulutuskuntayhtymän kansainvälistymis-

strategia on valmisteltu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauk-

sen ja Lahden ammattikorkeakoulun kesken. Tällainen yhteinen 

strategia on koulutusalalla harvinaista. Strategisella yhteis-

työllä pyritään kokonaisuuteen, joka kestää myös kansain-

välisen vertailun ja jossa kansainvälisyys on läpäisyperiaat-

teella mukana kaikessa oppilaitosten toiminnassa.
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mään kansainvälisyystaitojaan. Esimerkiksi Poh-

jois-Karjalassa ulkomaisia opiskelijoita lähetetään 

yrityksiin harjoittelemaan siten, että työparina on 

paikallinen opiskelija. Kansainväliseen toimintaan 

osallistuvien opiskelijoiden määrässä olisi kuitenkin 

vielä kasvattamisen varaa. Kansainvälisiä hankkei-

ta toteutetaan myös verkossa, mutta niitäkin voisi 

haastatellun koulutuskuntayhtymän edustajan 

mukaan vielä lisätä. 

AIKUISKOULUTUKSELLA ON TÄRKEÄ 

ALUEKEHITYKSELLINEN ROOLI 

Haastateltujen koulutuskuntayhtymäjohtajien 

mukaan kansainvälisyys aikuiskoulutuksessa liittyy 

enemmän kehittämishankkeisiin kuin suoranaiseen 

harjoitteluun ja liikkuvuuteen. Harjoittelujaksojakin 

on, mutta vähemmän kuin nuorisoasteella. Perheel-

lisyys ja työn ohessa opiskelu rajoittavat aikuisopis-

kelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Haastatellut 

näkivätkin aikuiskoulutuksen kansainvälisyyden 

enimmäkseen kotikansainvälisyytenä, jota ylläpitä-

vät oppilaitoksissa opiskelevat ulkomaalaiset opis-

kelijat. Mutta myös aikuiskoulutuksella on alue-

kehitykseen liittyviä tavoitteita. Vapaan sivistystyön 

oppilaitoksissa opetetaan suomen kieltä maahan-

muuttajille ja siten edistetään heidän työllistymis-

tään.

Parhaimmillaan kansainvälisyys tarkoittaa sekä 

mahdollisuutta kehittää opistotoimintaa yhdessä 

ulkomaisten kumppanien kanssa että opintovierai-

lujen järjestämistä ulkomaille.

POHJOIS-KARJALAN maakunnassa on tekeillä 

viiden vapaan sivistystyön oppilaitoksen kesken 

strategia, jossa määritellään kansainvälisten 

opiskelijoiden määrään ja opintoihin liittyvät 

tavoitteet. Oppilaitokset haluavat profiloitua 

kansainvälisinä ja ulkomaisia opiskelijoita 

houkuttelevina toimijoina. 

ETELÄ-KARJALAN koulutuskuntayhtymässä 

ammatillisen koulutuksen opiskelijavaihto on 

Venäjän suuntaan vilkasta ja hyvin organi-

soitua. Venäjän tuomat mahdollisuudet on 

kuntayhtymässä ymmärretty jo pitkään ja 

opiskelijoita on kannustettu vapaaehtoisiin 

venäjän opintoihin.

Koulutuskuntayhtymän oppilaitokset rahoit-

tavat kansainvälisen toimintaansa lähinnä 

omilla valtion osuuksillaan; CIMOn rahoitusta 

käytetään vähän. Rahoitusta on haettu myös 

yksityiseltä sektorilta.

Aikaisemmin ammatillinen koulutus toimi 

maakunnassa tiiviissä yhteistyössä ammatti-

korkeakoulun kanssa. Oppilaitoksilla oli mm. 

yhteinen kansainvälisten asioiden toimisto, 

joka piti yllä vilkasta hanketoimintaa molem-

milla koulutusasteilla. Vuonna 2009 tapah-

tuneen yhtiöittämisen jälkeen palvelut ovat 

etääntyneet toisistaan ja yhteisiin hankkei-

siin osallistuminen on vähentynyt erityisesti 

ammatillisen koulutuksen osalta. 
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COMENIUS (yleissivistävä koulutus)   Hakemukset/hyväksytyt   Tuki €

Yhteistyöhankkeet     292/165     2 958 311

Täydennyskoulutus     495/336        684 538

Apulaisopettajat      139/46        360 000

Valmistelevat vierailut    98/80          83 249

COMENIUS yhteensä    1024/627    4 086  098*

LEONARDO DA VINCI (ammatillinen koulutus)  Hakemukset/hyväksytyt   Tuki €

Ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien liikkuvuus 3557/1474    1 973 537

Työmarkkinoilla olevien liikkuvuus   169/99        192 950

Asiantuntijaliikkuvuus    734/375        436 103

Valmistelevat vierailut (henkilöt)   81/60          50 147

Yhteensä      4541/2008    2 652 737

      Hakemukset/hyväksytyt 

Kumppanuushankkeet    77/24        402 000

Kehittämishankkeet     12/6     1 128 267

Yhteensä      89/30     1 530 267

LEONARDO DA VINCI Yhteensä                          4 183 004

GRUNDTVIG (aikuiskoulutus)    Hakemukset/hyväksytyt   Tuki €

Oppimiskumppanuudet    78/33        548 000

Workshopit      10/4          88 430

Senioreiden vapaaehtoistoiminta     10/5          78 600

Valmistelevat vierailut (henkilöitä)   33/17          18 704

Täydennyskoulutusapurahat     132/76        127 239

Vierailut ja vaihdot     41/25          30 975

Asiantuntijavaihdot       7/3          29 982

GRUNDTVIG yhteensä    311/163        921 930*
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 Kansainvälistymistä tuetaan monista eri  

 lähteistä. Merkittävä rahoituslähde koulu-

tuksen kansainväliselle toiminnalle ja liikkuvuudelle 

on Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjel-

ma ja sen alaohjelmat Comenius (yleissivistävä kou-

lutus), Leonardo da Vinci (ammatillinen koulutus), 

Grundtvig (aikuiskoulutus) sekä Erasmus (korkea-

koulutus). Pohjoismainen Nordplus-ohjelma rahoit-

taa kaikkien koulutusasteiden kansainvälistä toimin-

taa. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma 

Youth in Action puolestaan tukee koulun ulko-

puolista oppimista. 

CIMOn myöntämä EU- ja 
Nordplus-rahoitus vuonna 2011   
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ERASMUS (korkeakoulutus)                                           Tuki €

Erasmus-liikkuvuus (42 korkeakoulua ja yksi harjoittelijavaihtokonsortio)

Opiskelijavaihto                                                                   5 209 890

Harjoittelijavaihto                                                      1 435 701

Opettajavaihto                                                                       545 300

Henkilökuntavaihto                                                         357 690

Vaihtojen järjestämisen tuki                                           744 862

                                         Hakemukset/hyväksytyt            

Intensiivikurssit                                                    29/22                          990 758

Kielivalmennuskurssit                                   7/7              118 240

ERASMUS yhteensä         9 402 441**

NORDPLUS                                                                            Hakemukset/hyväksytyt         Tuki €***

Nordplus-korkeakoulutus                                                    64/56

Nordplus Junior                                                                     38/31

Nordplus-aikuiskoulutus                                                      11/10

Nordplus Horisontal                                                               7/5

Pohjoismainen Nordplus-kieli- ja kulttuuriohjelma         19/12

YOUTH IN ACTION (nuoriso)                                                   Hakemukset/hyväksytyt         Tuki €

Ryhmätapaamiset                                                                      64/32                                    709 849

Nuorisoaloitteet                                                                         36/18                                    148 974

Nuorten demokratiahankkeet                                                 3/2                                          55 231

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)                           49/44                                    651 846

Yhteistyö EU:n naapurimaiden kanssa                                 19/10                                    173 578

Nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen  29/14                                    199 864

Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien tapaamiset       7/5                                           86 785 

Hakukierrokset yhteensä                                                    207/125                          2 026 127      

EVS-valmennukset                                                            Valmennusten lkm 16                     80 000

Kansallisten toimistojen koulutus- ja yhteistyö-          Henkilöiden lkm 751                    217 819

hankkeet (TCP-Training and Co-operation Plan)                 

YOUTH IN ACTION tuki yhteensä                                                                                         2 323 946 

* Comenius ja Grundtvig alaohjelmissa lukuihin sisältyy kansallinen lisärahoitus, jolla täydennettiin EU-rahoitusta:  Comeniuksessa 1 000 000 €  ja Grundtvigissa 120 000 € 

** sisältää kansallisen lisärahoituksen 280 886 €

*** kansallisen tuen määrää ei pystytä erittelemään
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Kyse on motivaatiosta
ja yhteistyöstä   

6

 Selvitys oli luonteeltaan tapaustutkimus- 

 ta, eikä se siten pyri yleistettävyyteen 

samalla tavalla kun perinteinen survey-tutkimus. 

Mitään yksiselitteistä tekijää sille, miksi esimerkki-

maakunnat erottuvat toisistaan tilastojen valossa 

niinkin huomattavasti kuin sivun 7 kartasta näkyy, 

ei löytynyt. Maakunnat ovat kansainvälistymiskehi-

tyksessään hyvin yksilöllisiä. Selvityksessä tehtyjen 

haastattelujen perusteella voi kuitenkin nostaa esiin 

erilaisia tekijöitä, joiden on havaittu edistävän 

maakuntien kansainvälistymistä. 

1.  Tavoitteiden linjaaminen ja niiden seuranta 

Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa asetet-

tujen tavoitteiden lisänä on erillinen kansain-

välisyysstrategia

kansainvälistymiselle asetettuja tavoitteita seura-

taan säännöllisesti.

2.  Myönteiset asenteet ja aktiivisuus

Kansainvälistyminen on kiinni maakuntien 

toimijoiden henkilökohtaisesta kiinnostuksesta 

ja asenteesta

myös päätöksentekijöiden tukea tarvitaan. 

3.  Eri toimijoiden välinen yhteistyö

Kansainvälisyyskehityksen kannalta merkittävää 

on eri toimijoiden välinen strategiayhteistyö; esi-

merkiksi ammatillisen koulutuksen ja ammatti-

korkeakoulujen välinen strateginen yhteistyö 

edistää ammatillisen koulutuksen kansainvälis-

tymistä. 

koulutussektorin lisäksi kuntien nuorisotoimi-

aloilla on keskeinen merkitys esimerkiksi paikal-

listen nuorten ja maahanmuuttajanuorten koh-

taamisen tukemisessa.

4.  Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen  

Kansainvälisyys on maakunnissa enimmäkseen 

EU-rahoitteista hanketoimintaa

eri koulutusasteiden ja nuorisotoimialan 

kansainvälistymistä edistäisi jatkuva rahoitus 

pätkittäisen projektirahoituksen sijaan.

5.  Osaamisen ja alueellisesti tasa-arvoisten 

     toimintaedellytysten ylläpitäminen

Kielitaidon rajallisuus ja hankalat liikenne-

yhteydet rajoittavat maakuntien kansain-

välistymistä.

Tärkeimmät mittarit maakuntien kansainvälistymi-

selle ovat selvityksen mukaan maahanmuutto- ja 

vientitilastot sekä oppilaitosten opiskelijaliikkuvuut-

ta koskevat tilastot. Koulutuksen kehittäminen ja 

kansainvälisen kaupan edistäminen ovat tärkeimmät 

kansainvälistymiseen motivoivat tekijät. Strategiat 

määräävät toiminnan suuntaviivat, mutta viime-

kädessä kansainvälistyminen on kiinni maakuntien 

toimijoiden henkilökohtaisesta kiinnostuksesta ja 

asenteesta. Paraskaan strategia ei tuota tulosta 

ilman motivoituneita tekijöitä.
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Selvityksen ohjausryhmä 

  vastaava asiantuntija Irma Garam, CIMO

  koulutoimen tarkastaja Arja-Sisko Holappa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

  erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, OAJ 

  sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

  kansainvälisten asioiden päällikkö Aino Malin, Kuntayhtymä / Jyväskylän ammattiopisto 

  toimialajohtaja Mikko Nupponen, CIMO

  projektipäällikkö Jaana Rajavuori, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

  yksikön päällikkö Nina Rekola, CIMO

  yksikön päällikkö Mika Saarinen, CIMO

  kehittämispäällikkö Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriyksikkö 

  NVL-koordinaattori Pirkko Sartoneva, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

  vastaava asiantuntija Eija Wilen, CIMO

Vastaava asiantuntija Siru Korkala työsken-
telee CIMOn Tietopalvelut-yksikössä vastuu-
alueenaan erityisesti yleissivistävän, amma-
tillisen ja aikuiskoulutuksen sekä nuoriso-
toiminnan kansainvälistymiseen liittyvä tutki-
mus- ja selvitystoiminta.

Strategiat määräävät kansain-
välisen toiminnan suuntaviivat, 
mutta eniten painaa paikallisten 
toimijoiden kiinnostus ja asenne.



Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on opetus- ja 

kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntija- ja palveluorganisaatio, 

joka edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin 

alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia 

vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-

ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin 

opetusta ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu myös kerätä, 

muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.

CIMOn tutkimus- ja selvitystoiminta tuottaa tietoa kansainvälisen yhteistyön 

suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Se mm. tilastoi kansainvälistä opiskelija-

liikkuvuutta sekä tekee erilaisia selvityksiä koulutuksen ja nuorisotoiminnan 

kansainvälistymisestä sekä kansainvälistymisen ajankohtaisista teemoista.

FAKTAA – Tietoa ja tilastoja on julkaisusarja, jossa esitellään CIMOn tutkimus- 

ja selvitystoiminnan tuloksia tiivistetyssä muodossa. FAKTAA-julkaisut ilmes-

tyvät sekä painettuina että pdf-muodossa CIMOn verkkopalvelussa. Raportit 

(pdf) julkaistaan Tietoa ja tilastoja -sarjassa CIMOn verkkopalvelussa osoitteessa 

www.cimo.fi | Palvelut | Julkaisut | Selvitykset.

FAKTAA 2/2012 julkaisun toimitti Tiina Lehmusvaara.

ISSN 1798-3649 (painettu)

ISSN 1798-3657 (pdf)

ISBN 978-951-805-522-1

ISBN 978-951-805-523-8 (pdf)

ISBN 978-951-805-524-5 (e-julkaisu)

Suuntana aidosti 
avarakatseinen Suomi.
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