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Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kansainvälisen 

toiminnan strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 

2012 – 2014

1.  Kansainvälistymisen kansallinen ja alueellinen

      kehittämissuunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut pyrkimyksekseen sen, että Suomi vuonna 

2020 on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Aito kansainvälisyys, 

korkeatasoinen tieto ja osaaminen ovat Suomen menestystekijöitä kukoistuksen 

ja kestävän kasvun tiellä. Näiden rinnalle on noussut uusia vaatimuksia, joita 

globaali kilpailu, ympäristökysymykset, muuttoliike ja kansallisten kulttuurien 

monimuotoistuminen vauhdittavat. Yksi näistä tulevaisuuden menestystekijöistä 

on ihmisen kyky avarakatseiseen elämään. Se merkitsee laajojen kokonaisuuksien 

ymmärtämistä, avoimuutta uudelle, erilaisuuden näkemistä rikkautena, omien 

ennakkoluulojen tiedostamista ja valmiutta olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten 

kanssa.(CIMO 2010, Strategia 2020, 2) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuskatsauksessa korostetaan, että koulutuksen, 

tutkimuksen ja uuden tiedon tuottamisen globalisoituva toimintakenttä vaatii 

aktiivisia ja ennakkoluulottomia toimijoita Suomessa. Lisääntyvät sosiaaliset verkostot, 

yhteiskunnan avoimuus ja kulttuuriset muutokset ovat asettaneet myös suomalaisen 

ammattikoulutuksen uuteen tilanteeseen. Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen 

edellyttää siis myös ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Lähtökohtana 

tulee olla opiskelijoiden entistä paremmat valmiudet työskennellä sekä kotimaan 

kansainvälistyvillä työpaikoilla että tehtävissä ulkomailla.( OPH 2010:10, Vahvuutena 

kansainvälisyys, 26)

Bryggen kommunikeassa mainitaan ammatillisen koulutuksen tavoitteiksi vuosille 

2011–2020 muun muassa elinikäinen oppiminen, liikkuvuuden lisääminen, 

koulutuksen laatu, erityisryhmien koulutus sekä luova, innovatiivinen ja yrittäjämäinen 

ajattelu koulutuksen osana. Vuoteen 2020 mennessä ammatillisen koulutuksen tulisi 

olla houkuttelevaa, korkealaatuista, helposti luokse päästävää ja uraorientoitunutta, 

joustavaa, kansainvälistä, eurooppalaiseen koulutusalueeseen kuuluvaa ja josta saa 

helposti tietoa, ohjausta ja neuvontaa.
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1.1 Jokilaaksojen koulutusvisio 2020

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on vetovoimainen, arvostettu, alueen hyvinvointia 

 ja yrittäjyyttä edistävä, osaamista uudistava ja verkottunut ammatillisen osaamisen sekä 

elinkeino- ja työelämän kehittäjä. Yhteistyö kattaa alueen koko toisen asteen koulutuksen 

vuoteen 2020 mennessä.

1.2 Perustehtävä 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, 

tukee ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä 

ja alueen kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, 

valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadukasta. 

Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa.  

1.3 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän arvot

        kansainvälistymisen näkökulmasta

VASTUULLISUUS 

Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. 

Toimimme laadukkaasti ja yhteisöllisesti monialaisena toimijana ja kehitämme 

toimintaa kestävän kehityksen mukaisesti. Arvostamme ammatillista osaamista, 

yhteistyötä, luovaa toimintatapaa, yritteliäisyyttä sekä elinikäistä oppimista. 

Kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Teemme sen mitä 

lupaamme ja pidämme kiinni sopimuksista. JEDUn henkilökunnalla ja opiskelijoilla on 

tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainväliseen liikkuvuuteen.

AVOIMUUS 

Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. 

Toimintamme edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä 

kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämässä. 

Kannustamme henkilökuntaa ja opiskelijoita monikulttuurisuuden ja erilaisuuden 

arvostamiseen.
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1.4 Kansainvälisyysstrategia

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä oppilaitos- ja 

työelämäyhteyksiä, lisätä kulttuureihin liittyvää tuntemusta sekä saada kansainvälistä 

vertailutietoa yhteisten hankkeiden avulla. Tavoitteena on järjestää opiskelijoille sellaista 

koulutusta, että he pystyvät valmistuttuaan työskentelemään kansainvälistyvässä 

työelämässä ja monenlaisissa sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä 

toiminnalla parannetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden kielitaitoa ja sitä kautta 

vahvistetaan opiskelijoiden sijoittumista työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen.

1.5 Kansainvälistyminen OKM:n Koulutus ja tutkimus vuosina 

2012 - 2017 kehittämissuunnitelmassa (KESUssa)    

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU) korostetaan 

kansainvälistymisen merkitystä ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa. 

Ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön tavoitteena on lisätä ammatillisen 

osaamisen vertailtavuutta Euroopassa ja näin edistää ammatillisessa koulutuksessa 

olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta sekä eurooppalaisten 

työmarkkinoiden kehittymistä. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 

siirtojärjestelmä (ECVET) edistää liikkuvuutta ja tutkintojen vertailtavuutta.

Suunnitelmaan on kirjattu, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, tutkinnon 

suorittaneiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta lisätään edelleen. Tavoitteena on lisätä 

pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta 30 % ja opettajien kansainvälisiä työelämäjaksoja ja 

muuta liikkuvuutta 20 %. Edistetään koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia osallistua 

kansainväliseen vertaisoppimiseen ja – arviointiin.  

Lisätään ammatilliseen koulutukseen liittyvää opetushallinnon ja ammatillisen 

koulutuksen järjestäjien verkostojen yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden 

kanssa. Lisäksi vaikutetaan aktiivisesti eurooppalaisen ammatillisen koulutuspolitiikan 

tavoitteenasetteluun ja edistetään ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön 

(Kööpenhaminan prosessi) tavoitteiden saavuttamista Suomessa.
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2. Kansainvälisen toiminnan organisointi, keskeiset

     tavoitteet ja painopistealueet

2.1 Toiminnan organisointi ja henkilöresurssit

Koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystavoitteet ovat pohjana ammattiopistojen kv-

toiminnalle.

Kansainvälisyysasioiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuntayhtymässä 

toimii kansainvälisyystiimi, jossa on edustaja jokaisesta kuntayhtymän seitsemästä 

ammattiopistosta ja johtoryhmän edustajana Ylivieskan ammattiopiston rehtori. 

Tiimi kokoontuu säännöllisesti kuukausittain, puheenjohtajana on kuntayhtymän 

kehittämispäällikkö. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystiimin tehtävänä on suunnitella, 

kehittää ja koordinoida kuntayhtymän kansainvälisiä toimintoja opiskelijoiden, 

opettajien ja asiantuntijoiden vaihto-, opiskelu- ja työssäoppimisjaksojen sekä 

kansainvälisten hankkeiden toteuttamiseksi. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on 

vastata ja päättää kansainvälisistä suhteista ja niiden koordinaatiosta. Kuntayhtymän 

yhteisten kansainvälisyyshankkeiden hallinnointi ja raportointi hoidetaan keskitetysti 

kehittämispalveluissa.

Ammattiopistojen kansainvälisyysvastaavien toimenkuviin kuuluvat opistokohtaiset 

kansainvälistymishankkeet, niihin liittyvät rahoitushakemukset, opistojen 

seurantaraportit, opiskelijoiden ja henkilöstön valmentaminen vaihtoihin ja vaihto-

opiskelijoiden vastaanottaminen sekä neuvonta.

Jokaisessa opistossa laaditaan vähintään joka kolmas vuosi kansainvälisen toiminnan 

suunnitelma, joka pohjautuu kuntayhtymän kansainvälistymissuunnitelmaan. 

Vuoden 2012 aikana kuntayhtymätasolle laaditaan kansainvälisten toimintojen 

prosessikuvaukset, vuosikello ja päivitetään kansainväliseen toimintaan liittyviä ohjeita, 

lomakkeita ja SWOT –analyysi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimintaan 

sopiviksi.

Kansainvälistä toimintaa arvioidaan vuosittain yhteisten mittareiden pohjalta ja 

keskeiset tulokset esitetään kuntayhtymän osavuosikatsauksissa (1-4 ja 1-9 kuukaudet), 

vuosikertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa.

2.2 Keskeiset tavoitteet kuntayhtymän sisällä 
 kansainväliseen työssäoppimiseen lähtevän opiskelijamäärän lisääminen

 alueellisen työelämäyhteistyön kansainvälistäminen

 kotikansainvälistymisen kehittäminen

 vieraiden kielten, kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden lisääminen

 henkilökunnan kansainvälisten työelämäjaksojen lisääminen

 kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen nykyisten yhteistyökumppanien 

kesken



7

 opintojen edelleen kehittäminen niin, että osan opiskelusta voisi suorittaa 

ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa

 eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) käyttöönotto

 ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) 

käyttöönotto viimeistään vuonna 2014 (kansallinen tavoite) 

 yhteistyömuotojen kehittäminen eri maiden partnerioppilaitosten välillä

 kansainvälisen verkko-opetuksen kehittäminen

 henkilökunnan ammatillisten valmiuksien kohottaminen kansainvälisesti 

hyväksyttävien tutkintojen kouluttajiksi

2.3 Kansainvälisen toiminnan painopistealueet vuosina 

           2012 -2014

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän strategisia painopistealueita vuosina 2012 – 2014 

ovat mm. kansainvälisyys, työelämäyhteydet, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin 

kehittäminen ja oppimisprosessin laatu. Uudistetuissa tutkinnon perusteissa 

kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen on sisällytetty mm. elinikäisen oppimisen 

avaintaitoihin. Lähtökohtana on, että opiskelijat saavat entistä paremmat valmiudet 

työskennellä kansainvälisessä työympäristössä kotimaassa ja ulkomailla.

Ensisijaisena painopisteenä lähivuosina on jatkaa yhteistyötä nykyisten partnerien 

kanssa kotimaassa sekä ulkomailla ja kehittää ulkomaanvaihtojen sisältöä niin, 

että jatkossa voidaan toteuttaa ammattiosaamisen näyttöjä useissa ulkomaisissa 

työssäoppimispaikoissa. Kuntayhtymä hakee aktiivisesti rahoitusta Leonardo, Nord Plus 

Junior (Nabo ja Vuxen), Comenius ja Grundvik -ohjelmista, Euroopan Unionista (ESR-

hankkeet) sekä Opetushallituksesta.  

Painopisteet henkilöstön näkökulmasta

- asiantuntijaliikkuvuushankkeiden toteuttaminen 

-koulutuskuntayhtymän kansainvälistymistiimin toiminnan edelleen kehittäminen ja 

koulutusalakohtaisten sekä koulutusalojen välisten yhteistyömuotojen kehittäminen

- toiminnan alueellinen verkottuminen kuntayhtymän ammattiopistojen sekä muiden 

alueen toimijoiden kesken esim. seutukunnat ja naapurikoulutuskuntayhtymät 

- toiminnan kansallinen verkottuminen

- tekniikan ja liikenteen alan hitsausalan opettajien kouluttaminen EWF:n (European 

Welding Federation) mukaisiin tutkintoihin, jotta useammalla on oikeus vastaanottaa 

alan tutkintoja  
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Painopisteet opiskelijoiden näkökulmasta

-kieltenopetuksen valinnaisten kurssien integrointi ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon 

osiin  ja yhteistyötahojen harvinaisten kielten koulutuksen aloittaminen

- kansainvälisen työssäoppimisen edelleen kehittäminen ja seuranta

- opiskelijavaihdon kehittäminen

- apulaisopettajavaihdon vakiinnuttaminen

- maahanmuuttajaopiskelijoiden kulttuuritaustojen hyödyntäminen opetuksessa

3. Toimintasuunnitelma kansainvälisyysstrategian

     tavoitteisiin pääsemiseksi

3.1 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kansainväliset

        valmiudet 

Kuntayhtymässä kannustetaan KESUn tavoitteiden mukaisesti opetus- ja 

asiantuntijahenkilöstöä osallistumaan kansainvälisille vähintään neljän viikon mittaisille 

työelämäjaksoille. 

Henkilöstöä kannustetaan hakemaan Comenius – ohjelmasta apurahoja EU – maissa 

tapahtuviin täydennyskoulutuksiin. Kuntayhtymä hakee aktiivisesti vuosittain 

apulaisopettajaa ammattiopistoihin. Kuntayhtymä hakee vuosittain vähintään yhden 

Leonardo-liikkuvuushankkeen sekä opiskelijoille että opettajille. Lisäksi kuntayhtymä 

hakee vuosittain OPH:lta rahoitusta henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuuteen.

Henkilöstön valmiuksia kansainväliseen toimintaan parannetaan järjestämällä 

kielikoulutusta, tukemalla omatoimista pitkäkestoista kielten opiskelua kotimaassa 

ja ulkomailla sekä tekemällä vierailuja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi. 

Kuntayhtymässä suhtaudutaan myönteisesti opetustoimintaan liittyviin 

tutustumiskäynteihin ulkomailla ja opistot pyrkivät tukemaan niitä taloudellisesti.

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymälle myönnetty liikkuvuushankkeiden sertifi kaatti 

siirtyy Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle 1.1.2012 alkaen. Sertifi kaatti mahdollistaa 

vuosittaisen lisärahoituksen henkilöstön neljän viikon työelämäjaksoille tietyissä EU –

maissa. 



9

3.2  Kumppanuuteen ja verkostoitumiseen perustuva

         kansainvälistyminen 

Kansainvälinen toiminta edellyttää yhteistyötä sekä koti- että ulkomailla sijaitsevien 

oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Kansainvälistymistä tehostetaan käyttämällä hyväksi alueella olevia kansainvälisiä 

yhteyksiä; liike-elämän kansainvälisiä yhteyksiä sekä oppilaitosten vaihto-opettajia ja 

opiskelijoita. Kansainvälisessä toiminnassa hyödynnetään monialaisia verkostoja.

Kansainvälisyystiimin jäseniä on mukana AMKE:n kansainvälisessä verkostossa. 

Koulutuskuntayhtymä on verkostoitunut useiden koulutuksen järjestäjien kanssa 

Suomessa sekä ulkomailla. Kuntayhtymä koordinoi KAMoonChina ja KAMoonVEVo 

– verkostoja.  

Kuntayhtymän alueella järjestetään yhdessä alueen toimijoiden kanssa suunnittelukauden 

aikana yksi kansainvälinen seminaari, johon kutsutaan ulkomaisia asiantuntijoita 

yhteistyöoppilaitoksista ja yrityksistä.

3.2.1 Kuntayhtymän vakiintuneet yhteistyökumppanit 

Unkarissa Balatonin alueella olevien kolmen ammatillisen oppilaitoksen kanssa on tehty 

kiinteää yhteistyötä vuodesta 1995. Oppilaitosten kanssa on solmittu pitkäkestoiset 

yhteistyösopimukset, jotka uusitaan vuoden 2012 aikana.

Kuntayhtymällä ja sen opistoilla on yhteisiä kumppaneita Saksassa, Espanjassa, Iso-

Britanniassa, Italiassa, Kiinassa, Kyproksella Tanskassa, Turkissa ja Virossa.

Kiina-yhteistyötä on tehty vuodesta 1997. Vuodesta 2000 yhteistyö on ollut kiinteää ja 

vuosittain siellä on vieraillut useita opettajia ja työelämän edustajia sekä opiskelijoita 

työssäoppimisjaksoilla. 

Kaikkien yhteistyökumppaneiden sopimukset päivitetään vuoden 2012 aikana.
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MAA ALUE/ 

KAUPUNKI 

KUMPPANIN NIMI YHDYSHENKILÖ JEDUSSA 

Alankomaat Romero Academia de espanol Romero Hannele Seikkinen/PIO 

Bulgaria Sunny Beach Trakia Garden Markku Mäkelä/ARTEMA 

Espanja Elgoibar IKASLAN (Elgoibar Institua) Anssi Räisänen/YSO 

Fuengirola Hius ja Kauneus Norris Satu Ojala/NAO,  

Sirpa Korhonen/JEDU 

Fuengirola L&P Construcciones S.L. Satu Ojala/NAO 

Fuengirola Café Casa Azul Satu Ojala/NAO 

Fuengirola Par 1 Golf Service Satu Ojala/NAO 

Fuengirola Bar Cocina Witi Satu Ojala/NAO 

Fuengirola Hostal Nevada Sirpa Korhonen/JEDU 

Barcelona XarxaFP Sirpa Korhonen/JEDU 

Barcelona Asociation La Rotllana, Badalona Soile Rahkola/OULA 

Bilbao Eskurtze Anssi Räisänen/YSO 

Bilbao Ibarrekolanda Anssi Räisänen/YSO 

Ourense Escola official de idiomas de Ourence Hannele Siekkinen/PIO 

Iso-Britannia Coleraine Coleraine Borough Council Soile Rahkola/OULA 

Chichester Chichester college of Arts, Science and 

Technology, Brinsbury Campus 

Osmo Halonen/HAI,  

Sirpa Korhonen/JEDU 

Bognor Regis  St Joseph’s Care Home Anssi Räisänen/YSO 

Glasgow SLC-South Lanarkshire College East Kilbride Sirpa Korhonen/JEDU 

Italia Rovigo Regione Vento Sirpa Korhonen/JEDU, Liisa 

Rooma XarxaFP Sirpa Korhonen/JEDU 

Catania I.P.S.S.A.R.K Wojtyla Sez. Ass. Catania 

Bicocca 

Hannele Siekkinen/PIO 

Catania Casa Circondariale Catania Bicocca Area 

Pedagogica 

Hannele Siekkinen/PIO 

Itävalta Krottendorf, 

Steiermark 

Gebrüder Konrad GmbH Osmo Halonen/HAI 

Kiina Shanghai Shanghai Institute of Health Science Tuula Taskinen/YSO, Päivi Kukkonen/YSO 

Kreikka Pleiades Hellenic Actions for human rights Hannele Siekkinen/PIO 

Kalamata Kalamata second chance school Hannele Siekkinen/PIO 

Kypros Ayia Napa Paula’s Restaurant Heli Korkiakoski/NAO 

Puola Poznan Poznan University of Techology Soile Rahkola/OULA, Heikki Yli-Olli/JEDU 

Romania Napoca Fundatia Umaritara Rescue Cluj Hannele Siekkinen/PIO 

Saksa Kleve Berufskolleg des Kreises Kleve in Kleve Markku Mäkelä/ARTEMA 

Mönchengladbach Verwaltung der Stadt Mönchengladbach Sirpa Korhonen/JEDU 

Tanska Ikast Ikast Handelsskole Soile Rahkola/OULA 

Herning Social & Health Care College Herning Soile Rahkola/OULA 

Turkki Boyabat Boyat Kyz Meslek Lisesi Müdürü Sirpa Korhonen/JEDU 

Mudurlugu Balikesir Il Milli Egitim Mudurlugu Siekkinen Hannele/PIO 

Unkari Zirc Reguly Antal Szakkepzö Iskola Osmo Halonen/HAI 

Várpalota Faller Jenö Szakkepzö Iskola Osmo Halonen/HAI 

Veszprem Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola Osmo Halonen/HAI 

Venäjä Kostamus Kostamuksen ammatillinen oppilaitos Sirpa Korhonen/JEDU 

Kalevala Kalevalan ammatillinen oppilaitos Sirpa Korhonen/JEDU 

Viro Imastu Imastu Koolkodu Anssi Räisänen/YSO 

Rakvere Lasteaed Kungla Anssi Räisänen/YSO 

Tartu Tartu Kutsehariduskeskus Soile Rahkola/OULA 

Tartu Hooldekodu Leena Lähdesmäki-Mäkinen/OULA 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Leena Lähdesmäki-Mäkinen/OULA 

Rakvere Hooldekodu Anssi Räisänen/YSO 

Vakiintuneita yhteistyökumppaneita on mm. alla olevissa kohteissa:
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3.3 Toimintaympäristön vaikutus kansainvälistymiseen  

Kansainvälistyminen on osana koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman 

yhteistä osaa. Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen on osa ammattitaitoa. 

Kansainvälisyyssuunnitelmaa toteuttavat kaikki työyhteisössä. Henkilöstöstrategia 

tukee myös kansainvälistymistä. 

JEDUssa kehitetään aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa. Opinnoissa 

hyvin menestyneitä nuoria kannustetaan osallistumaan ammattitaitokilpailuihin ja 

parannetaan opettajien valmiuksia osallistua valmennustyöhön osana omaa tehtäväänsä.

Kuntayhtymä hakee rahoitusta kansainvälisten oppimisympäristöjen kehittämiseen 

ja verkko-opetuksen aktivoimiseen ammattiopistojen eri koulutusalojen opettajien ja 

opiskelijoiden tueksi ulkomailla. 

Suunnittelukauden aikana kaikki ammattiopistot ovat liittyneet European Studies – 

verkostoon. JEDU harkitsee liittymistä eurooppalaiseen XarxaFP verkostoon.

3.4 Kotikansainvälistyminen

Kuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta alueelle muuttaville, työhön 

sijoittuville aikuisille. Henkilökuntaa rohkaistaan kotikansainvälistymiseen 

järjestämällä yhtymän opistoissa yhteisiä tapahtumia vuosittain yhdessä 

maahanmuuttaja opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden kanssa. 

Kuntayhtymä kannustaa henkilökuntaa ottamaan koteihin ulkomaisia opiskelijoita. 

Kuntayhtymässä opiskelevat ulkomaiset opiskelijat kansainvälistävät alueen työelämää 

ja aluetta. Kuntayhtymän opistoissa vierailee vuosittain ulkomailta asiantuntijoita 

opettamassa ja ohjaamassa opiskelijoita.

4. Toiminta kriisi- ja poikkeustilanteissa

Tiedottamisessa ja toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. 

Opetushallitus on tuottanut syksyllä 2010 materiaalipaketin ”Kriisitilanteisiin 

varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa”, jota käytetään apuna kriisitilanteissa 

yhteisesti sovitun toimintamallin kanssa. Materiaalissa käsitellään kriiseihin 

varautumista, toimintaohjeita kriisin sattuessa, kriisin käsittelyä ja jälkihoitoa 

sekä kriisien käsittelyä mediassa. (www.edu.fi  Kriisit; www.oph.fi  Säädökset)

Kouluilla tapahtuu väistämättä erilaisia kriisitilanteita, koko yhteisöä järkyttäviä 

tapahtumia. Näitä ovat esim. opiskelijan tai koulun työntekijän kuolema, itsemurha 

tai itsemurhayritys, vakava onnettomuus, vakava väkivalta tai vakava fyysisen 
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vahingoittumisen uhka. Ilman asianmukaista käsittelyä kriisitilanteet voivat haitata 

kouluyhteisön toimintakykyä pitkäänkin. Kriisitilanteiden hallinta edellyttää etukäteen 

sovittua toimintamallia. Kriisisuunnitelmalla tarkoitetaan yleensä varautumista koko 

yhteisöä tai sen jäseniä koskettaviin äkillisiin tilanteisiin. 

Kriisitilanteissa ensisijainen toimintavastuu on ensiksi läsnä olevalla aikuisella. 

Kriisiryhmän kutsuu koolle ensimmäiseksi tiedon saanut kriisiryhmän jäsen. 

Ammattiopistoissa sattuvista kriisitilanteista ja niistä tiedottamisesta vastaa yleensä 

rehtori. Jos lehdistö on kiinnostunut tapahtuneesta, on tärkeä valita yksi edustaja 

tiedottamaan asiasta ulospäin. 

Myös perhettä varten on hyvä valita ns. kontaktihenkilö. Yhteydenpidossa perheeseen 

on muistettava, että koulun tulee kunnioittaa perheen toivomuksia. 

Yleensä rehtori ilmoittaa koti- tai ulkomailla tapahtuneesta onnettomuudesta kotiin, 

mutta kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa perheelle ilmoittaa sairaala, poliisi tai 

pappi.

  

Rehtorin vastuu ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen  

Ammattiopiston rehtori on ensisijaisesti vastuussa tiedottamisesta, jos ulkomailla 

sattuneessa kriisitilanteessa on mukana opiston opiskelijoita tai henkilöstöä. 

Ammattiopistojen kriisitilanteiden suunnitelmissa on yksityiskohtaiset ohjeet 

eri tilanteiden varalle mm. tapaturmat, sairastumiset, kuolemantapaukset, 

luonnonkatastrofi t, pandemiat, epidemiat, terroriteot ja sodat. 

Ammattiopistojen kansainvälisyysvastaavat ilmoittavat oman oppilaitoksen opiskelijat ja 

henkilöstön tiedot joko postitse, faxilla tai sähköpostin välityksellä matkakohdemaassa 

olevaan Suomen edustustoon. Mobiilisivuston osoite: wap.formin.fi  

Suurlähetysten ja konsuliyksiköiden rooli 

Konsulipalvelulain (498/1999 2§) mukaisesti suurlähetystön konsuliyksikölle kuuluu 

suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut 

viranomaispalvelut ulkomailla. Lähtökohtaisesti kohdemaan viranomaiset ovat 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti vastuussa paitsi omien kansalaistensa myös 

alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta. 

Suurlähetystön konsuliyksikkö palvelee Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi 

asuvia ulkomaalaisia Suomen viranomaisia koskevissa asioissa. Tällaisia asioita ovat 

esimerkiksi passiasiat, notaaritehtävät ja määrämuotoiset oikeustoimet, perheoikeus, 

kansalaisuus ja asevelvollisuus.
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Konsuliyksikkö avustaa hädänalaiseen asemaan joutuneita, antaa tietoja Suomen 

viranomaisten palveluista ja yksityisen ihmisen oikeusturvasta sekä neuvoo oikeudellisten 

tai hallinnollisten asioiden yleisistä menettelytavoista Suomessa ja ulkomailla.

Edustuston avustamistoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja 

terveyden suojaamisen eikä omaisuuden suojaaminen kuulu edustuston tehtäviin. 

Edustusto voi myös avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle 

turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen 

sitä edellyttää. Edustuston velvollisuutena on edelleen avustaa yhteydenpidossa ja tiedon 

välityksessä kriisitilanteen aikana.

Tarkemmat ohjeet lähetystöjen roolista on kuvattu ulkoasianministeriön www-sivuilla 

(http://formin.fi nland.fi ).

Vakuutukset

Henkilökunta ja opiskelijat on vakuutettu koulutuskuntayhtymän puolesta. Lähteville 

opiskelijoille ja asiantuntijoille annetaan matkalle mukaan kuntayhtymän vakuutuskortti 

ja puhelinnumero, mihin voi tarvittaessa soittaa. Vakuutusyhtiön tarkemmat ohjeet 

löytyvät JEDUn intrasta. Jokaisen lähtevän opiskelijan kanssa käydään läpi mm. 

vakuutusasiat.

5. Kansainvälisen toiminnan arviointi, laadunvarmistus ja

     kehittäminen

5.1 Palaute ja arviointi

Matkaraportit ja palautteet

Sekä henkilökunta että opiskelijat kirjoittavat ulkomailla käynneistään raportin, johon 

sisältyy palautteen antaminen matkaan liittyvistä järjestelyistä.  Raporttimalli on 

vapaamuotoinen ja hankekohtaisesti niihin voidaan kerätä erilaisia tietoja. Kaikista 

ulkomaan työelämäjaksoista, vierailuista, opintomatkoista tai työssäoppimisjaksoista 

kootaan raportit kuntayhtymän tai ammattiopistojen kansainvälisyyssivustolle. 

Henkilökunnalla päivärahan saamisen edellytys on matkaraportti tai kokouspöytäkirja.

 

Leonardo da Vinci – ohjelman vaihtoihin osallistuneille rahoittaja tekee sähköisen 

palautekyselyn, joista saadaan hankekohtaisesti yhteenvedot. Tulokset käsitellään 

JEDUn kansainvälisyystiimissä ja tulosten avulla ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. 

JEDUn strategiassa asetetaan vuosittain tavoitteet kuntayhtymän opiskelija- ja 

henkilöstövaihdoille. Kansainvälisen toiminnan toteutumiselle asetetaan vuosittain 
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tavoitteet, joissa mitataan opiskelija- ja henkilöstövaihtojen määrien lisäksi saapuneiden 

maahanmuuttajaopiskelijoiden määrää, JEDUn yhteisten sekä ammattiopistojen omien 

kansainvälisten hankkeiden määrää sekä opiskelijoiden vieraiden kielten osaamistasoa.

Palautetta saadaan vuosittain päättävien luokkien opiskelijoille tehtävästä kyselystä, 

jossa on kansainvälisyyteen ja kielitaitoon liittyviä kysymyksiä.

Kansainvälisen toiminnan toteutumisesta ja kuntayhtymän kansainvälisyystiimin 

vuosittaisesta toiminnasta tehdään kooste yhtymän henkilöstötilinpäätökseen.

Sertifi oitujen hankkeiden seuranta ja arviointi

Leonardo – liikkuvuussertifi kaatti CE-FI-2009 siirtyi 1.1.2012 Jokilaaksojen 

koulutuskuntayhtymälle ja on voimassa 31.5.2014 saakka edellyttäen, että JEDUn 

kansainvälisessä toiminnassa noudatetaan rahoitussopimusten voimassa olevia ehtoja. 

Sertifi oitujen hankkeiden toteutumista seurataan säännöllisesti kansainvälisyystiimissä 

ja kokouksissa käydään läpi osallistujien antamia palautteita. 

SWOT –analyysi

Vuoden 2012 aikana kansainvälisyystiimissä tehdään SWOT –analyysi kuntayhtymän 

sekä ammattiopistojen kansainvälisistä toiminnoista. Kaikki analyysit kerätään yhteiseksi 

arvioinniksi ja tulokset esitellään kuntayhtymän johtoryhmälle sekä hallitukselle.

Näkökulmina SWOT –analyysissä ovat sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset 

mahdollisuudet ja ulkoiset uhat.

6. Rahoitusmahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan 

JEDUssa

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO vastaa Elinikäisen oppimisen 

ohjelman hallinnoinnista Suomessa.

COMENIUS, kouluopetuksen ohjelma, on osa Euroopan unionin elinikäisen 

oppimisen ohjelmaa (2007 – 2013). Comenius on tarkoitettu kaikille 

kouluyhteisöön kuuluville: opiskelijoille, opettajille ja muulle opetusalan 

henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä 

liikkuvuutta sekä verkostoitumista. Kuntayhtymän rahoitushakemukset 

painottuvat apulaisopettajaharjoitteluun ja opetushenkilöstön 

täydennyskoulutukseen.

Leonardo da Vinci on myös osa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen 

ohjelmaa (2007-2013). Leonardo-ohjelman kautta tuetaan projekteja, 

joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- 

ja täydennyskoulutusta mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus. 

Oppilaitosten ja työelämän välinen yhteistyö on ohjelmassa keskeistä. Leonardo-
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ohjelman toiminnot ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, asiantuntijavaihdot, 

kumppanuushankkeet, innovaatioiden siirto, innovaatioiden ja hyvien 

käytäntöjen kehittäminen sekä temaattiset verkostot. 

o Leonardo-ohjelman toiminnalliset tavoitteet tähtäävät liikkuvuuden 

laadun ja määrän lisäämiseen sekä ammatillisen koulutuksen 

parissa toimivien oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen yhteistyön 

edistämiseen Euroopassa. 

o Ohjelman tarkoituksena on helpottaa ammatillisen koulutuksen 

toimintatapojen kehittämisestä ja niiden siirtoa maasta toiseen. 

Lisäksi ohjelman avulla halutaan lisätä tutkintojen ja pätevyyksien 

selkeyttä ja tunnustamista.

o Vieraiden kielten opiskelu ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien 

sisältöjen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen 

kuuluvat myös Leonardo-ohjelman toiminnallisiin tavoitteisiin.

o Kuntayhtymä hakee aktiivisesti liikkuvuushankkeita. 

Nord Plus on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma. Nordplus- 

puiteohjelma koostuu neljästä alaohjelmasta, joilla on eri kohderyhmät 

esiopetuksesta korkeakoulutukseen. Ohjelmassa tuetaan liikkuvuutta, hankkeita 

ja verkostoja, ja se on avoin kouluille, oppilaitoksille, organisaatioille ja muille 

koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijoille. Nordplus-puiteohjelmaan 

osallistuvat kaikki pohjoismaat mukaan lukien itsehallintoalueet sekä Baltian 

maat Viro, Latvia ja Liettua.

Opetushallitus – Aasia yhteistyö

Euroopan Unioni / Henkilöstön kehittämiseen liittyvät ESR –hankkeet

FINPRO – Future Learning Finland

Kansainvälistymissuunnitelmaa on käsitelty kansainvälisyystiimissä 14.9.2011, 

4.10.2011, 13.12.2011 ja 10.1.2012 sekä laajennetussa johtoryhmässä 18.1.2012
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