Kansainvälistymään!
Lukio

Sisällys
•

Mitä on kansainvälisyys ja
kansainvälinen osaaminen? diat 3-6

•

Ulkomaille lähdön vaihtoehdot nyt ja
lähitulevaisuudessa diat 7-15

•

Inspiraatiota kansainvälistymiseen ja
maailmalle lähtöön diat 16-20
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Mitä kaikkea on kansainvälisyys?
•

Ihmiset eri puolin maailmaa

•

Erilaiset kulttuurit

•

Kielet

•

Yhteistyö

•

Kansainvälinen työelämä ja
yritykset

•

Matkustaminen

•

Arvot, asenteet, osaaminen

•

Mitä muuta?
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Kansainvälisyydellä on
monia eri määritelmiä, sillä
sitä käytetään monissa
asiayhteyksissä. Yhteistä eri
määritelmille on
kansainvälisyyden
käsittäminen eri kansojen
tai valtioiden välisenä
asiana. Voiko ilman
kansainvälisyyttä olla
kestävää tulevaisuutta?
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Kansainvälinen osaaminen
•

Kansainvälinen osaaminen tarkoittaa kansainvälisen kokemuksen kautta hankittua
osaamista.

Kulttuurinen
osaaminen

Sitkeys
Uteliaisuus

Kielitaito

Suvaitsevaisuus

Tuottavuus

•

Perinteisesti kansainvälisen osaamisen on nähty tarkoittavan suvaitsevaisuuden ja
kulttuurisen osaamisen lisääntymistä sekä kielitaidon kartuttamista.

•

Määritelmää on kuitenkin laajennettu, kun on huomattu kansainvälisen kokemuksen
edistävän myös yksilön tuottavuutta, uteliaisuutta sekä sitkeyttä.
Lähde: Piilotettu osaaminen, Demos Helsinki & Cimo 2013
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Kansainvälinen kokemus: liikkuvuus ja
kotikansainvälistyminen
Liikkuvuus tarkoittaa oman kotimaan
ulkopuolelle lähtemistä ja siellä
kansainvälistymistä. Esimerkkejä
kansainvälisestä liikkuvuudesta ovat:
•

Leiri ulkomailla

•

Vaihto-opiskelu ulkomailla

•

Työharjoittelu ulkomailla

•

Koko tutkinnon opiskelu ulkomailla

•

Kesätyö ulkomailla

•

Vapaaehtoistyö ulkomailla
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Kotikansainvälistyminen..
•

On kansainvälisen kokemuksen ja kulttuurien
tuntemuksen hankkimista kotimaasta käsin.
Kotikansainvälistyminen ei vaadi ulkomaille
lähtemistä, mutta voi lisätä samaa
kansainvälistä osaamista jota saadaan
ulkomaanvaihdossa.

•

Voi olla virtuaalista kansainvälisyyttä, kuten
kielten opiskelua tai kansainvälisiä
tapahtumia verkossa.

Mikä on ensimmäinen muistamasi
kansainvälinen kokemus?
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Kansainvälistymisbingo
Kuinka montaa näistä
erilaisista kansainvälistymisen
vaihtoehdoista olet jo kokeillut?
Mitä voisit vielä kokeilla?
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Eri vaihtoehdot ulkomaille lähtöön lukioikäisenä
•

Monet suomalaiset järjestöt tarjoavat vaihtoehtoja lähteä
ulkomaille, esimerkiksi lasten- ja nuortenjärjestö 4H, kansainvälinen
palvelujärjestö Rotary, Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry,
kansainvälisyyskasvatusjärjestö CISV, pohjoismainen kansalaisjärjestö
Pohjola-Norden sekä Allianssin nuorisovaihto. Kyseiset järjestöt
järjestävät leirejä, kesävaihtoja, vapaaehtoistyömahdollisuuksia
sekä kielikursseja ulkomailla.

•

Kesätyö ulkomailla

•

Kesälukio ulkomailla

•

Maailmalle lähdössä ja kansainvälistymisessä oma aktiivisuus on
tärkeää: kysy oppilaitokseltasi, millaisia kansainvälisiä projekteja tai
yhteistyötä heillä on ja voit löytää uusia mahdollisuuksia! Jos keksit
itse idean oppilaitoksellesi, ehdota sitä rohkeasti opettajallesi.
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Sinäkin maailmalle? Infoa ja ideoita
Maailmalle.netistä
•

Maailmalle.netissä on tietoa opiskelusta,
työharjoittelusta, vaihdoista ja
vapaaehtoistyöstä ulkomailla.

•

Vinkkejä kansainvälistymiseen myös
kotimaassa tai etänä.

•

Kokemustarinoita maailmalta: Millaista
ulkomailla oli? Mitä kokemus opetti?

•

Maailmalle.net koostuu www-sivusta ja
somekanavista: Facebook, Instagram.

•

Seuraa Maailmalle.nettiä somessa, niin kuulet
mahdollisuuksista ensimmäisten joukossa!
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Ulkomailla opiskelun vaihtoehdot
lähitulevaisuudessa – tutkinto-opiskelu
Tutkinto-opiskelu eli korkeakoulututkinnon suorittaminen ulkomailla
(kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto tai molemmat)
→ Opintojen laajuus ja kesto riippuvat suoritettavasta tutkinnosta. Yleensä alempi
korkeakoulututkinto kestää ulkomailla 3-4 vuotta ja ylempi tutkinto 1-2 vuotta
→ Useissa maissa haetaan ensin opiskelemaan alempaa korkeakoulututkintoa ja
sen jälkeen haetaan uutta opiskelupaikkaa maisteriohjelmasta. Huomionarvoista on
myös, että monissa maissa opiskelijat siirtyvät työelämään jo alemman
korkeakoulututkinnon suoritettuaan.
→ Korkeakoulujärjestelmät erilaisia – tarjonta ja tutkintonimekkeet voivat vaihdella
maan mukaan
23/10/2020 Opetushallitus

9

Ulkomailla opiskelun vaihtoehdot
lähitulevaisuudessa – tutkinto-opiskelu
•

Hakuajat: vaihtelevat maittain ja aloittain, tarkista aina kohdeyliopistolta. Hakuprosessiin
tulee varata paljon aikaa.

•

Pääsyvaatimukset: yleinen korkeakoulukelpoisuus on yleensä vähintään lukion
päättötodistus ja ylioppilastodistus (tai vastaava kuten IB). Koulutusohjelmakohtainen
valintakelpoisuus tulee tarkastaa suoraan kohdekorkeakoulusta, sillä korkeakoulut eroavat
toisistaan koulutusohjelmakohtaisilta pääsyvaatimuksilta (pääsykoe, ennakkotehtävät,
soveltuvuustestit, kielitaitovaatimukset).

•

Lukuvuosimaksut: Ulkomailla monissa korkeakouluissa on lukuvuosimaksut. Erilaisia
stipendejä ja apurahoja voi hakea kustannuksiin. Opiskelun arkeen on mahdollista saada
opintotukea Kelalta.
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Ulkomailla opiskelun vaihtoehdot
lähitulevaisuudessa – tutkinto-opiskelu
•

On hyvä ottaa huomioon tutkintojen ammatillinen tunnustaminen eli
tarkastella, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto
antaa työtä tai opiskelupaikkaa Suomesta haettaessa.

•

Useimmissa tilanteissa työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu arvioi,
millaisen pätevyyden ja osaamisen ulkomainen tutkintosi on antanut.

•

Tarvitset Opetushallituksen tai muun viranomaisen tunnustamispäätöksen,
jos haluat työskennellä säännellyssä ammatissa tai tehtävässä. Ammatti
on säännelty, jos siihen vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.
Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen
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Tutkinto-opiskelija Lauri: Lääketiedettä
Uppsalassa
”Itselleni Uppsalaan muutto merkitsi aikakauden vaihtumista.
Muutettuani olen saanut vapautta tehdä asiat juuri niin kuin
haluan, mikä on mielestäni yksi opiskelijaelämän hienoista
eduista. Tietenkin vastuu omasta opiskelusta on suuri,
opiskeltavat alueet ovat laajoja ja velvollisuuksia on, mutta
oman opiskelun voi lähes aina rytmittää niin kuin itse haluaa. ”
”Lääketieteen opiskelu Uppsalassa on tähän asti ollut rankkaa,
mutta hyvin antoisaa. En ole missään vaiheessa katunut
päätöstä ja alun vaikeudet selätettyäni olen sopeutunut erittäin
hyvin. Ihmiset ovat olleet hyvin mukavia, avoimia ja
Mitä hyviä puolia ulkomailla
opiskelussa on Laurin mielestä?
auttavaisia. Ruotsiin lähtö vaatii yksilöltä rohkeutta,
päättäväisyyttä ja seikkailunhalua. Mikäli osut kuvaukseen,
suosittelen lämpimästi!”
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Ulkomailla opiskelun vaihtoehdot
lähitulevaisuudessa - korkeakouluvaihto
Vaihto eli 3-12 kuukauden vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla
suomalaisessa korkeakoulussa opiskellessa
•

Vaihto-opiskeluihin hakeudutaan yleensä oman yliopiston tai
ammattikorkeakoulun kautta.

•

Vaihto-opiskelu voi tarkoittaa opintojaksojen opiskelua ulkomailla tai oman
alan työharjoittelun suorittamista kohdemaassa.

•

Tunnetuimpia vaihto-ohjelmia ovat Erasmus+ -ohjelma Eurooppaan ja
Nordplus Pohjoismaihin.
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•

Vaihtoon voi saada opintotukea Kelalta, jonka
lisäksi ohjelmiin kuuluu usein apuraha omasta
korkeakoulusta.

•

Myös erilaisista säätiöistä, järjestöistä sekä
oppilaitoksesta tai kohdeyliopistosta voi hakea
apurahoja. Katso lisätietoa Maailmalle.netistä.

•

Vaihtoon on mahdollista hakea ja päästä
useamman kerran opintojen aikana.
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Valokuva: Unsplash

Ulkomailla opiskelun vaihtoehdot
lähitulevaisuudessa – korkeakouluvaihto
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Vaihto-opiskelija Eeva:
Kasvatustieteen kursseja Norjassa
”Siitä on tullu sellasta rohkeutta, avoimuutta
tilanteille, jotka tapahtuvat yllättäen ja pitää vaan
pystyä toimimaan ja pärjäämään. Vaihdossa tuli
paljon juuri sellaista, että oli pakko selvitä, ja
selvittää asioita. Näitä tilanteita tulee paljon myös
työelämässä ja koulumaailmassa.”
”Vaihto-opiskelu opetti myös sen, ettei kaikki ole
niin vakavaa – tämä rentous on auttanut myös
opettajan työssä.”
”Ylipäätään ulkomailla opiskelu lisäsi avoimuuttani
ja rohkeuttani kohdata uusia asioita.”
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Mitä hyötyä neljän kuukauden
vaihto-opiskelusta ulkomailla
on ollut Eevalle?
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Liikkuvuussanastoa
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Yhdistä käsite ja selitys

•

kirjoitettu dokumentti, jossa kerrot miksi olet kiinnostunut tietystä
alasta tai oppilaitoksesta. Käytetään esimerkiksi ulkomaille
oppilaitoksiin tutkinto- tai vaihto-opiskelemaan hakiessa.

•

taloudellinen tuki, joka haetaan säätiöistä ja rahastoista. Tuella
rahoitetaan ulkomailla opiskelusta aiheutuvia kustannuksia,
esimerkiksi ulkomailla tutkinto-opiskellessa lukukausimaksuja tai
vaihto-opiskellessa matkustamiskustannuksia.

•

mielentila, joka voi yllättää paikasta, maasta tai kulttuurista
toiseen siirtyessä. Termillä viitataan muutoksen ja uuteen
sopeutumisen aiheuttamaa stressitilaa. Voi iskeä käänteisenä myös
palatessa kotimaahan.

•

kansainvälisen kokemuksen eli kansainvälisen liikkuvuuden tai
kotikansainvälistymisen kautta saadut tiedot ja taidot. Kuvaa myös
näiden kokemuksien kautta kehittyneitä ominaisuuksia ja
uskomuksia.
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Maailmalle-kuumemittari
•

Muut maat ja kulttuurit ovat aina kiinnostaneet minua.

•

Tykkään somettaa ja/ tai pelata verkossa ympäri maailmaa.

•

Seuraan uutisia ulkomailta.

•

Minulla on ystäviä eri kulttuureista.

•

Kansainvälisyys on minulle tärkeä arvo.

•

Minulle on tärkeää parantaa kielitaitoani.

•

Ulkomailla työskentely kiinnostaa minua tulevaisuudessa.

•

Ulkomaille lähdössä minua kiehtovat seikkailut ja uudet ihmiset.

•

Haluan kartuttaa kansainvälistä kokemusta, koska siitä on hyötyä tulevaisuudessa ja
se on eduksi työtä hakiessa.

•

Haluan lähteä ulkomaille saadakseni lisää itsenäisyyttä ja rohkeutta.
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Laske, kuinka moni
näistä väitteistä pitää
paikkansa kohdallasi.
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✓ 7-10: Olet mahdollisesti jo reissannut ulkomailla ja oppinut erilaisista kulttuureista
ja maista – vähintään unelmissasi. Näistä unelmista voi hyvinkin tulla totta! Seuraat
maailman menoa ja haluat oppia toisista kulttuureista. Oletko koskaan miettinyt,
josko lähtisit vaihto-opiskelijaksi suomalaisesta korkeakoulusta – tai jopa
opiskelisit tutkintosi ulkomailla?
✓ 3-6: Olet kiinnostunut sinua ympäröivän maailman menosta myös Suomen rajojen
ulkopuolen. Hienoa, sillä kansainvälisyysosaaminen on taito, josta on hyötyä niin
Suomessa kuin ulkomailla. Oletko harkinnut osallistumista kansainväliselle leirille
ulkomailla tai muutaman viikon vapaaehtoistyöprojektiin osallistumista?
✓ 0-2 väittämää: Kansainvälisyys ei ole suurin intohimosi, vaan kiinnostuksen kohteesi
ovat muualla. Onneksi kansainvälistä kokemusta voi kartuttaa myös Suomen
kamaralla, ja kannattaakin, sillä kansainvälisessä toiminnassa voi saada uusia
ystäviä sekä pitää hauskaa oppien samalla työelämässä hyödyllisiä taitoja! Entä jos
osallistuisit kansainväliselle leirille Suomessa?
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Mielikuvituspolku
•

Mieti äskeisessä diassa saamiasi ehdotuksia. Millaisia ajatuksia
ehdotus sinussa herättää?

•

Kuvittele, että toteuttaisit kyseisen ehdotuksen ja pohdi…

→ Mitä hyötyä kokemuksesta voisi olla tulevaisuudessa työnhaussasi
tai jatko-opinnoissasi?
→ Millaisia vaikutuksia kokemuksella voisi olla vapaa-aikaasi tai
perhe- ja ystävyyssuhteisiisi?

•

Juttele parisi kanssa.
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Kansainvälistymisen muistilista:
•

Kansainvälistä osaamista voi kerryttää niin
ulkomailla kuin kotimaassa

•

Vaihtoehtoja ulkomaille lähtöön on monia
lyhyistä leireistä pitkiin vaihtoihin tai tutkintoopiskeluun ulkomailla → Jokaiselle löytyy
oma tapa kansainvälistyä!

•

Hyvä väylä etsiä luotettavaa tietoa on
www.maailmalle.net
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Kiitos!

