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koulun ulkopuolella



EU:n rahoitusohjelmat

Erasmus+ Youth in Action (13–30-vuotiaille)

• Nuorisovaihdot

• Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

• Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu

Euroopan solidaarisuusjoukot (18–30-vuotiaille)

• Vapaaehtoispalvelu

• Työ ja harjoittelu

• Solidaarisuusprojektit (ei sisällä matkustamista)



Solidaarisuusjoukot Euroopan 
nuorisoportaalissa
Perustiedot ohjelmasta, rekisteröityminen, UKK: 
https://europa.eu/youth/solidarity_fi

Laatumerkin / akkreditoinnin saaneet organisaatiot: 
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

Avoimet paikat: 
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en

Paikan etsiminen yksin ilman organisaatioiden tukea voi olla haastavaa.

https://europa.eu/youth/solidarity_fi
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en


Nuorisokeskusten kv-klubit ja 
muut ryhmät
Suomen nuorisokeskukset hakevat jatkuvasti osallistujia 
nuorisovaihtoihin, vapaaehtoispalveluun kv-klubiensa 
kautta: 
Oivanki: https://www.facebook.com/groups/193576671284752/

Villa Elba: https://www.facebook.com/groups/245814705569941/

Marttinen: https://www.facebook.com/groups/kvklubimarttinen/

Muita: 

https://www.facebook.com/groups/1646733878990310/ (Äänekoski)

https://www.facebook.com/groups/193576671284752/
https://www.facebook.com/groups/245814705569941/
https://www.facebook.com/groups/kvklubimarttinen/
https://www.facebook.com/groups/1646733878990310/


Kansainvälisen vapaaehtoistyön 
verkosto
KaVa edistää laadukasta ja vastuullista vapaaehtoistyötä:
• lähettävät vapaaehtoistyöntekijöitä ulkomaille ruohonjuuritason 

hankkeisiin, jaksot muutamista viikoista vuoteen

• Vapaaehtoistyöllä on tavoite ja tarkoitus eikä toiminnalla tavoitella 
taloudellista hyötyä

• kulttuurienvälinen oppiminen ja globaalin vastuun sekä aktiivisen 
kansalaisuuden vahvistaminen

• Jäsenet: Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT), Maailmanvaihto ry –
ICYE Finland ja Allianssin nuorisovaihto

• Toiminta valtakunnallista, omia ja EU-tuettuja ohjelmia!



Matalan kynnyksen 
kansainvälisyyttä teini-
ikäisille



Lyhyet vaihdot nuoremmille 1/2

Pohjola-Norden – kesäleirit 

https://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/kouluille/stipendit_ja_kurssit/kielileirit/

4H – kesävaihdot isäntäperheissä 

https://4h.fi/tekemista/maailmalle/lahde-vaihtoon/

Lions – nuorisovaihdot isäntäperheissä 

https://www.lions.fi/toiminta/nuorisovaihto/

Rotaryn nuorisovaihto – kesä-, leiri- ja vuosivaihdot

http://rye.fi/

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto – kuukauden kesävaihto ym.

http://www.ssyl.fi/

https://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/kouluille/stipendit_ja_kurssit/kielileirit/
https://4h.fi/tekemista/maailmalle/lahde-vaihtoon/
https://www.lions.fi/toiminta/nuorisovaihto/
http://rye.fi/
http://www.ssyl.fi/


Lyhyet vaihdot nuoremmille 2/2

CISV – leirejä, perhevaihtoja, vapaaehtoistyötä 

https://cisv.fi/

Allianssin nuorisovaihto – kansainväliset työleirit 16+

https://www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat/short-term

Työleirit vanhempien kanssa – esim. Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry KVT

https://www.kvtfinland.org/

Euroscola – Euroopan parlamentin ohjelma lukioille ja ammatillisille 
oppilaitoksille (16-18-vuotiaille) 

http://www.europarl.europa.eu/finland/fi/tapahtumat/nuoret/euroscola.html

https://cisv.fi/
https://www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat/short-term
https://www.kvtfinland.org/
http://www.europarl.europa.eu/finland/fi/tapahtumat/nuoret/euroscola.html


Aktiivinen kansalaisuus



Kansainvälinen järjestötoiminta

SPR – leirit & tapahtumat, nuorisodelegaatit, (avustustyö)

Kirkon ulkomaanapu – Changemaker, EAPPI

Partio – jamboreet, kv. työryhmät

YMCA – leirit, change agent, volunteers for Europe

Nuorisovaltuustot, European Youth Forum 

YK-nuoret



Kurssit ja kilpailut

#Eumovers, European Drug Prevention Prize vai European 
Youth Media Days? 

Mene Eurodesk Opportunity Finderiin
https://programmes.eurodesk.eu/learning

ja etsi välilehdiltä learning / participating jokin 
mielenkiintoinen mahdollisuus nuorille. 

https://programmes.eurodesk.eu/learning


Opiskelu ulkomailla



Korkeakoulututkinto ulkomailla

Opas ulkomailla opiskeluun

• Opiskelupaikan valinta 

• Tutkinnot Suomessa ja ulkomailla 

• Hakeminen 

• Opiskelun rahoitus 

https://www.maailmalle.net/opas_ulkomailla_opiskeluun

https://www.maailmalle.net/opas_ulkomailla_opiskeluun


Maakohtainen tieto

• Korkeakoulutukseen hakeutuminen, kustannukset, 
opiskelun arki ja koulutusjärjestelmät

• Auttaa alkuun ja opastaa tärkeimmille ja luotettaville 
lisätiedon lähteille

• Maaoppaat: Alankomaat, Britannia, Espanja, Japani, 
Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Venäjä ja Viro 
sekä suppeammat maakortit

https://www.maailmalle.net/opiskelu

https://www.maailmalle.net/opiskelu


Vaihtoon omasta oppilaitoksesta

Lukio: oman oppilaitoksen tai järjestön kautta, yksin tai 
ryhmässä

Ammatillinen koulutus: yleensä työssäoppimista, 
mahdollisesti myös opiskelua tai opiskelun ja 
työssäoppimisen yhdistämistä

Korkeakoulutus: opiskelijavaihdossa suoritetaan osa 
suomalaisesta tutkinnosta ulkomailla

https://www.maailmalle.net/vaihdot

https://www.maailmalle.net/vaihdot


Harjoittelu ulkomailla



Työharjoittelu maailmalla

• Opetushallituksen Edufi-harjoittelu

• Harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa

• Erasmus+ ja Nordplus -harjoittelut

• Työharjoittelu opiskelijajärjestöjen kautta

https://www.maailmalle.net/tyoharjoittelu

Ammattiopintoihin liittyvät harjoittelut kohdassa

Vaihdot: Ammatillinen koulutus

https://www.maailmalle.net/tyoharjoittelu
https://www.maailmalle.net/vaihdot/ammatillinen_koulutus


Työskentely ulkomailla



EURES – Töihin Eurooppaan

EURES (European Employment Services) on eurooppalainen 
työnvälitysverkosto EU- ja ETA-alueella sekä Sveitsissä

• EURES-portaali

• Eka EURES -työpaikka nuorelle: taloudellista tukea työpaikan 
löytämiseen toisesta EU-maasta

• Työhaastattelu- tai työnhakumatka EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin

Lisätietoja: http://www.te-palvelut.fi/

http://www.te-palvelut.fi/


Järjestöt ja verkkoyhteisöt

Nordjobb – kesätöitä Pohjoismaissa 

https://www.nordjobb.org/fi/

Allianssin nuorisovaihdon Work Experience -ohjelmat 
https://www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat/work-experience

WWOOF – World Wide Opportunities on Organic Farms

http://wwoof.net/

Work Away - community for sustainable travel and cultural exchange

https://www.workaway.info/

Huom. Working Holiday –viisumit: Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada

https://www.nordjobb.org/fi/
https://www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat/work-experience
http://wwoof.net/
https://www.workaway.info/


• Opiskelu, työharjoittelu ja vaihdot
• Kokemustarinat
• Uutiset
• UKK ja neuvonta
• Videot YouTube-kanavalla



Miten viestiä 
kansainvälisistä 
mahdollisuuksista nuorille?



Tarjoa, kannusta, tue!

Tapahtumat yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
Materiaalitilaukset Eurodeskistä / Hilma Ruokolainen

Sosiaalinen media

eurodeskfinland (ohjaajille), maailmallenet

eurodeskfinland (nuorille), maailmallenet

Kannusta kaikkia, tue tarvittaessa!

”Kansainvälisyys kuuluu kaikille”…mutta kaikille se ei ole 
itsestäänselvyys. 



Nuorten liikkuvuuteen vaikuttavia 
ilmiöitä* 
Mikä nuoria kiinnostaa?

• Eläinten- ja luonnonsuojelu, kaukokohteet

Yhteiskunnallisia muutoksia

• Paljon paikkojen välittäjiä alalla – informaatiolukutaidon merkitys

• Lyhytkestoiset mahdollisuudet – valmistumispaineet, nollatuntisopimukset pitävät 
kotimaassa

• Lisääntyneet mielenterveysongelmat – moni kaipaa erityistä tukea

• Globalisaatio / halpatyövoima – suomalaisten maine kovina työntekijöinä kärsinyt

Au pair ja Working Holidays

• Haetaan omatoimisesti netistä

* Tiina Hokkanen, Allianssin nuorisovaihto


