
Teemoja yhteiselle keskustelulle:

1. Mikä estää nuorta lähtemästä ulkomaille? 
Liikkuvuuden esteet, ovatko ne kaikki totta vai onko joukossa myös tarua? Millä keinoin voi 
ylittää tai purkaa näitä esteitä?

2. Miten nuorille voi tarjota kansainvälistymistä/kansainvälisiä kokemuksia? Mitä eri keinoja ja 
väyliä on olemassa – tai voisi olla olemassa? ”Thinking outside the  box.”

3. Työelämätaitoja kansainvälisten kokemusta kautta: mitä taitoja työelämää ajatellen voi 
ulkomailta saada? Miten ohjataan nuoria tunnistamaan omaa osaamista? Miten oman 
osaamisen saisi näkyville?

4. Ulkomaille töihin tai opiskelemaan lähtevää mietityttävät samankaltaiset asiat. Missä ja kuka 
neuvoo nuoria, minkälaista neuvontaa ja tukea tarvitaan?

5. Kuunnellaanko ulkomailta palaavia riittävästi? Osataanko heidän osaamisensa, tietonsa ja 
taitonsa tunnistaa ja hyödyntää? Miten maakunta voisi pyrkiä hyödyntämään nuorten 
”piilotettua osaamista”, kansainvälisyyden kautta hankittua osaamista?



Ajatuksia
• Kansainvälisyyttä on kaikkialla, yllättävissäkin paikoissa

• Opitaan huomaamaan ja arvostamaan kansainvälisyyttä ja kansainvälisiä 
kokemuksia ja niistä saatua osaamista

• Tuetaan nuoria huomaamaan kansainvälistymisen mahdollisuudet omassa 
elämässään: erilaiset väylät ulkomaille, rahoitus, kotikansainvälistyminen, 
muiden nuorten esimerkki  tieto avaa silmät uudelle  Varmistetaan, että 
tieto saavuttaa kaikki

• Rohkeasti kokeilemaan uusia kansainvälistymisen tapoja, esim. 
virtuaalivaihtoa ja videotreffejä.



Ajatuksia
• Kansainvälinen osaaminen & kansainvälisyyden kautta hankittu 

osaaminen jää usein yhä piiloon

• Opitaan tunnistamaan tämä osaaminen ja tuomaan se esille, sanoittamaan se
• Yhteistyötä työnantajien kanssa
• Kansainvälisyydestä hyötyä koko maakunnalle: kansainvälisyyden & 

erilaisuuden ”arkipäiväistyminen” on vahvuus, lisäksi kielitaito, kontaktit, 
kulttuurinen osaaminen ja ulkomaan kokemuksen kartuttamat tiedot&taidot

 Asenteiden muutos
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