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Kalajoen ammattiopiston opettaja Eeva Saarenpää-Mendes
työelämäjaksolla Saksassa 4.4.-4.5.2014.

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opettaja Susanna Hjulberg työelämäjaksolla Espanjassa 8.3.-4.4.2014.

Kalajoen ammattiopiston opiskelija Samuli Korpi työssäoppimassa Saksassa 11.11.-20.12.2013

Kalajoen ammattiopiston opiskelija Anna-Maria Keski-Antila
työssäoppimassa Saksassa 2.2.-15.3.2014.

1. Kansainvälistymisen kansallinen ja alueellinen kehittämissuunta
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän strategia 2015–2017 pohjautuu valtakunnallisiin kehityssuunnitelmiin ja -linjauksiin ja lisäksi siinä huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen (OPH) ammatillista
koulutusta koskevat määräykset ja asetukset sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntastrategian linjaukset.
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 sellaista josta saa helposti tietoa, ohjausta ja neuvontaa.
Koulutus- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä on toteutettu Botnia-alueella jo useiden vuosien
ajan alueella toimivien koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden toimesta. Botnia-yhteistyön strateginen
kehittäminen sai alkunsa vuonna 2009 Botnia-aluetta koskevasta selvitystyöstä (Rantanen, J. 2009) ja sen pohjalta
laaditusta ja hyväksytystä Botnia-strategiasta. Kesäkuussa 2012 allekirjoitettu Botnia-yhteistyön kumppanuussopimus vahvistaa strategista yhteistyötä sekä kehittää kumppanuusosapuolten alueellista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. (Botnia strategia 2016)
Botnia-yhteistyön kumppanuusosapuolia ovat Centria -ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Eteläisen instituutti (Oulun
yliopisto), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yliopistokeskus),
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU) sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU). Kansainvälisyyden,
erityisesti opettajien ja asiantuntijoiden kv-liikkuvuuden, yhteistyöosapuolten kansainvälisten verkostojen ja yhteisen edunvalvonnan avulla luodaan uutta osaamista ja lisäarvoa alueen korkeakoulujen sekä elinkeino- ja työelämän
menestymiselle ja kilpailukyvylle. (Botnia strategia 2016)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on ollut mukana myös Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen kansainvälisen
toiminnan strategisten linjausten 2013–2020 tekemisessä ja tätäkin kautta sitoutuu yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa kehittämään alueen ja koulutuksen kansainvälistymistä. (Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen
kansainvälisen toiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013–2020)

Kansainvälistymissuunnitelmaa on käsitelty kansainvälisyystiimin kokouksissa 18.11.2014, 16.12.2014 sekä JEDUn
johtoryhmässä 10.2.2015.
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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.

1.4 Kansainvälisyysstrategia
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä oppilaitos- ja työelämäyhteyksiä, lisätä kulttuureihin liittyvää tuntemusta, saada kansainvälistä vertailutietoa yhteisten hankkeiden avulla sekä kehittää koulutusta,
verkostoitumista ja koulutusvientiä. 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. JEDUn kansainvälisessä toiminnassa
huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen kansainvälisen toiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013–2020.

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
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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.

2. Kansainvälisen toiminnan organisointi, keskeiset tavoitteet ja painopistealueet
Koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystavoitteet ovat pohjana kv-toiminnalle. Kansainvälisyysasioiden yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi kuntayhtymässä toimii kansainvälisyystiimi, jossa on edustaja jokaiselta tulosalueelta ja johtoryhmän edustajana rehtorijäsen. Tiimi kokoontuu säännöllisesti kuukausittain ja puheenjohtajana toimii
rehtorijäsen.
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.
Vuosittain kuntayhtymätasolle laaditaan vuosikello ja päivitetään kansainväliseen toimintaan liittyvät ohjeet, lomakkeet ja SWOT -analyysi sekä tarvittaessa prosessikuvaukset. Kansainvälistä toimintaa arvioidaan vuosittain yhteisten
mittareiden pohjalta ja keskeiset tulokset esitetään kuntayhtymän osavuosikatsauksissa, vuosikertomuksessa sekä
henkilöstökertomuksessa.

2.1 Tehtävän kuvaukset ja henkilöresurssit
Tulosalueiden kansainvälisyyskoordinaattoreiden toimenkuvaan kuuluu koordinoida opistokohtaiset kansainvälistymishankkeet, niihin liittyvät rahoitushakemukset, opistojen seurantaraportit, opiskelijoiden ja henkilöstön valmentaminen vaihtoihin ja vaihto-opiskelijoiden vastaanottaminen sekä neuvonta yhteistyössä muun henkilöstön
kanssa. Kansainvälisyyskoordinaattoreilla on nimetty varahenkilö jokaisella tulosalueella kansainvälisen toiminnan
laadun turvaamiseksi.

2.2 Keskeiset tavoitteet kuntayhtymän sisällä
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
		

kansainväliseen työssäoppimiseen lähtevän opiskelijamäärän lisääminen
alueellisen työelämäyhteistyön kansainvälistäminen
kotikansainvälistymisen kehittäminen
vieraiden kielten, kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden lisääminen
henkilöstön kansainvälisten työelämäjaksojen lisääminen
kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen nykyisten yhteistyökumppanien kesken
opintojen kehittäminen niin, että osan opiskelusta voisi suorittaa ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa
yhteistyömuotojen kehittäminen eri maiden partnerioppilaitosten välillä
kansainvälisen verkko-opetuksen kehittäminen
henkilöstön ammatillisten valmiuksien kohottaminen kansainvälisesti hyväksyttävien tutkintojen
kouluttajiksi

5

2.3 Kansainvälisen toiminnan painopistealueet vuosina 2015 -2017
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän strategisia painopistealueita vuosina 2015 – 2017 ovat mm. kansainvälisyys,
työelämäyhteydet, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja osaamisperusteisuus. 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 Euroopan Unionin rahoitusohjelmista, esimerkiksi Erasmus + -ohjelmasta, jota Suomessa koordinoi CIMO, sekä suoraan Opetushallituksesta.
Painopisteet henkilöstön näkökulmasta
∙∙ asiantuntijaliikkuvuushankkeiden toteuttaminen
∙∙ koulutuskuntayhtymän kansainvälistymistiimin toiminnan edelleen kehittäminen ja koulutusalakohtaisten
sekä koulutusalojen välisten yhteistyömuotojen kehittäminen, esim. yhteistyö Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen kanssa.
∙∙ toiminnan alueellinen verkottuminen muiden alueen toimijoiden kesken esim. seutukunnat, koulutuskuntayhtymät, lukiot sekä yritykset
∙∙ tekniikan ja liikenteen alan hitsausalan opettajien kouluttaminen EWF:n (European Welding Federation) mukaisiin tutkintoihin, jotta useammalla on oikeus vastaanottaa alan tutkintoja
∙∙ henkilökunnan ammatillisten valmiuksien kehittäminen niin että kansainvälisten tutkintojen vastaanottamisen
mahdollisuudet paranevat sekä kansainvälisten opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tutkintoja
Painopisteet opiskelijoiden näkökulmasta
∙∙ kieltenopetuksen valinnaisten kurssien integrointia ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin kehitetään
∙∙ kielten opettajat järjestävät yhteisen työelämässä tarvittavan kielikurssin vuosittain, (valinnaisviikot)
∙∙ kehitetään työelämässä tarvittavien kielten koulutusten järjestämistä JEDUssa
∙∙ kansainvälisen työssäoppimisen edelleen kehittäminen ja seuranta
∙∙ opiskelijavaihdon kehittäminen
∙∙ apulaisopettajavaihdon vakiinnuttaminen alueellisen yhteistyön kehittämisen kautta
∙∙ maahanmuuttajaopiskelijoiden kulttuuritaustojen hyödyntäminen opetuksessa

3. Toimintasuunnitelma kansainvälisyysstrategian tavoitteisiin pääsemiseksi
Kuntayhtymässä kannustetaan KESUn tavoitteiden mukaisesti opetus- ja asiantuntijahenkilöstöä osallistumaan
kansainvälisille vähintään neljän viikon mittaisille työelämäjaksoille. Lisäksi kannustetaan osallistumaan Erasmus +
ohjelman kautta EU -maissa järjestettäviin täydennyskoulutuksiin. Kuntayhtymä hakee aktiivisesti vuosittain apulaisopettajaa ammattiopistoihin. Kuntayhtymä hakee vuosittain vähintään yhden liikkuvuushankkeen sekä opiskelijoille että opettajille. Lisäksi kuntayhtymä hakee vuosittain OPH:lta rahoitusta henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuuteen.
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymälle myönnetty liikkuvuushankkeiden sertifikaatti siirtyi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle 1.1.2012 alkaen ja on jatkoajan ansiosta voimassa keväälle 2015. Sertifikaatti mahdollistaa vuosittaisen kevennetyn hakumenettelyn henkilöstön neljän viikon työelämäjaksoille rahoitusohjelmaan kuuluvissa EU
-maissa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä osallistuu kansainvälisen toiminnan akkreditointiin keväällä 2015 ja
hakee sertifikaattia kansainväliselle toiminnalleen kokonaisuudessaan.
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3.1 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kansainväliset valmiudet
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 ammattiopistot pyrkivät tukemaan niitä taloudellisesti. Henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittämisessä noudatetaan JEDUn koulutussuunnitelmaa ja Henkilöstö- ja hyvinvointistrategiaa.

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 ja henkilöstön kontakteja.
JEDUn edustajia on mukana AMKE:n kansainvälisessä työryhmässä. Koulutuskuntayhtymä on verkostoitunut useiden koulutuksen järjestäjien kanssa Suomessa sekä ulkomailla. Kuntayhtymä koordinoi KAMoonChina verkostoa ja
on mukana Ammatillisten oppilaitosten Venäjä -verkostossa, jota koordinoi Kouvolan seudun ammattiopisto.
Kuntayhtymän alueella järjestetään yhdessä alueen toimijoiden kanssa suunnittelukauden aikana yksi kansainvälinen seminaari, johon kutsutaan ulkomaisia asiantuntijoita yhteistyöoppilaitoksista ja yrityksistä.

JEDUn edustajia Oulaisten ja Kalajoen ammattiopistolta vierailulla
Pietarissa Petrovsky Collegessa 2.-5.6.2014. Kuvassa opettaja Merja
Räihä, opiskelija Heidi Nikupaavo, opettaja Eeva Saarenpää-Mendes
ja koulutusjohtaja Veikko Honkanen.

Ylivieskan ammattiopiston lähihoitajakoulutuksen koulutusvientisopimus allekirjoitettiin huhtikuussa kiinalaisen Leshan Vocational
and Technology Collegen kanssa. Kuvassa kättelemässä alueellinen
puoluejohtaja Jian Lu ja Päivi Heinonen.
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Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita on muun muassa alla listatuissa kohteissa
MAA

ALUE/ KAUPUNKI

KUMPPANIN NIMI

YHDYSHENKILÖ
JEDUSSA

Alankomaat

Romero

Academia de espanol Romero

Hannele Siekkinen/PIO

Rotterdam

ZADKINE

Päivi Kukkonen/YSO

SOTE

Pazardjik

Bulgarian-German Vocational Training
Center-Pazardjik

Merja Räihä/OULA

Sunny Beach

Trakia Garden

työssäoppimispaikat:kaupan
ala, hotelli- ja ravintola ala/
aikuiskoulutusta: markkinointi,
kirjanpito, yrittäjyys, atk,
myyntityö
MARATA

Badalona

Asociación La Rotllana

Merja Räihä/OULA

Barcelona

XarxaFP -verkosto

Sirpa Korhonen/JEDU

LITA ja SOTE: vapaaehtoistyötä
lasten, nuorten ja vanhusten
parissa
Hallinto

Bilbao

Eskurtze

Anssi Räisänen/YSO

SOTE

Bilbao

Ibarrekolanda

Anssi Räisänen/YSO

SOTE, MEA

Canarias

GF hotels

Markus Muuttola/HAO

MARATA

Elgoibar

MEKA Elgoibar Institua

Anssi Räisänen/YSO

Monialainen; sote ja tekniikka
ja liikenne

Ourense

Escola official de idiomas de Ourence

Hannele Siekkinen/PIO

Monialainen

Hafnarfjörður

Íshestar

Markus Muuttola/HAO

Eskifjörður sími

Mjoeyri

Markus Muuttola/HAO

Bognor Regis

St Joseph’s Care Home

Anssi Räisänen/YSO

SOTE

Coleraine

Coleraine Borough Council

Sirpa Korhonen/JEDU

Monialainen

Chichester

Chichester college of Arts, Science and
Technology, Brinsbury Campus

Sirpa Korhonen/JEDU

Monialainen

Glasgow

Sirpa Korhonen/JEDU

Monialainen

Isle of Wight

SLC-South Lanarkshire College East
Kilbride
The Isle of Wight College

Satu Ojala/NAO

Monialainen

Portrush

Magheraboy House hotel

Satu Ojala/NAO

MARATA

Rooma

XarxaFP

Sirpa Korhonen/JEDU

Hallinto

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

Ossiach

Osmo Halonen/HAI

Luonnonvara-ala

Krottendorf, Steiermark

Forstliche Ausbildungstätte Ossiach des
BFW
Gebrüder Konrad GmbH

Osmo Halonen/HAI

Luonnonvara-ala

Shanghai

Shanghai Institute of Health Science

Päivi Kukkonen/YSO

SOTE, MEA

Leshan

Leshan Vocational and Technical College

Päivi Kukkonen/YSO

SOTE

Pleiades

Hellenic Actions for human rights

Hannele Siekkinen/PIO

Kalamata

Kalamata second chance school

Hannele Siekkinen/PIO

Ayia Napa

Paula’s Restaurant

Heli Korkiakoski/NAO

MARATA

Bulgaria

Espanja

Islanti
Iso-Britannia

Italia

Itävalta

Kiina

Kreikka

Kypros

Ayia Napa

So Nice Boutique Suites

Markus Muuttola/HAO

MARATA

Liettua

Šiauliai

Šiauliai Vocational Education and
Training Centre

Markus Muuttola/HAO

Monialainen

Puola

Gdansk

Region Gdański NSZZ "Solidarność",

Leena LähdemäkiMäkinen/OULA
Sirpa Korhonen/JEDU

SOTE

Poznan

Poznan University of Techology

Hannu Simi/JEDU

Monialainen

Kathmandu

EPSA/ vammaisten naisten keskus

Päivi Kukkonen/YSO

monialainen

Kathmandu

Freedom Center/huumevieroitus yksikkö

Päivi Kukkonen/YSO

SOTE

Nepal
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Kathmandu

Lastenkoti

Päivi Kukkonen/YSO

Romania

Napoca

Fundatia Umaritara Rescue Cluj

Hannele Siekkinen/PIO

Ruotsi

Skövde

Suomikoti

Anssi Räisänen/YSO

SOTE

Södertälje

suomenkielinen päiväkoti

Anssi Räisäne/YSO

SOTE

Berliini

Auto Sandler

Satu Ojala/NAO

Tekniikka ja liikenne

Flensburg

HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule

Tuula Leskinen/JEDU

Monialainen

Hagen

Stadt Hagen

Virpi Keinonen/ARTEMA

Kleve

Berufskolleg des Kreises Kleve in Kleve

Satu Ojala/NAO

Monialainen/esim. kulttuuri-,
vaatetus-, rakennus- ja
sisustusrakennusala
Monialainen

Meerfeld

NaturPurHotel

Virpi Keinonen/ART

MARATA

Mettendorf

Einrichtungshaus Hubor & Hubor

Virpi Keinonen/ARTEMA

Sisustusrakennus

Mönchengladbach

Verwaltung der Stadt Mönchengladbach

Sirpa Korhonen/JEDU

Monialainen

Rietberg

Tischlerei Stefan Steinkämper GmbH

Virpi Keinonen/ARTEMA

Puuala (monialainen)

Ikast

Ikast Handelsskole

Kaija Pajander/OULA

SOTE

Herning

Social & Health Care College Herning

Kaija Pajandet/OULA

SOTE

ChiangMai

Boromarajonani College of Nursing

Päivi Kukkonen/YSO

SOTE (MEA)

Chonpur

Burapha University, Faculty of Nursing

Päivi Kukkonen/YSO

SOTE

Boyabat

Boyat Kyz Meslek Lisesi Müdürü

Sirpa Korhonen/JEDU

Mudurlugu

Balikesir Il Milli Egitim Mudurlugu

Siekkinen Hannele/PIO

Zirc

Reguly Antal Szakkepzö Iskola

Osmo Halonen/HAI

Monialainen

Várpalota

Faller Jenö Szakkepzö Iskola

Osmo Halonen/HAI

Monialainen

Veszprem

Jendrassik-Venesz Középiskola és
Szakiskola

Osmo Halonen/HAI

Monialainen

Saksa

Tanska

Thaimaa
Turkki
Unkari

SOTE

3.2.1 Kuntayhtymän vakiintuneet yhteistyökumppanit
Unkarissa Balatonin alueella olevien kolmen ammatillisen oppilaitoksen kanssa on tehty kiinteää yhteistyötä vuodesta 1995. 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.
Kuntayhtymällä ja sen tulosalueilla on yhteisiä kumppaneita Saksassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Irlannissa, Kiinassa, Kyproksella, Tanskassa, Turkissa, Venäjällä ja Virossa.
Koulutusvientiä on kehitetty pitkäjänteisesti kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja ensimmäiset sopimukset koulutusviennin osalta allekirjoitettiin keväällä 2014.

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. Kilpailutoiminta on otettu JEDUn yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi vuosille
2015-2017.
Kuntayhtymä hakee rahoitusta kansainvälisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja verkko-opetuksen aktivoimiseen kansainvälistymisen edistymiseksi. JEDU on mukana European Studies -verkostossa ja toimii myös muissa
kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.
9

3.4 Kotikansainvälistyminen
Kuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta alueelle muuttaville, työhön sijoittuville maahanmuuttajille. Henkilökuntaa rohkaistaan kotikansainvälistymiseen järjestämällä 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. Kuntayhtymässä vierailee vuosittain ulkomailta asiantuntijoita opettamassa ja ohjaamassa opiskelijoita.

4. Toiminta kriisi- ja poikkeustilanteissa ulkomailla ja kotimaassa
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)
Kriisitilanteissa ensisijainen toimintavastuu on ensiksi läsnä olevalla aikuisella. 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, luonnonkatastrofit, 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. Tarkemmat ohjeet lähetystöjen roolista on kuvattu ulkoasianministeriön
www-sivuilla (http://formin.finland.fi).
Vakuutukset
Henkilökunta ja opiskelijat on vakuutettu koulutuskuntayhtymän puolesta. Lähteville opiskelijoille ja asiantuntijoille
annetaan matkalle mukaan koulutuskuntayhtymän vakuutuskortti ja puhelinnumero, johon voi tarvittaessa soittaa.
Vakuutusyhtiön tarkemmat ohjeet löytyvät JEDUn intrasta. Jokaisen lähtevän opiskelijan kanssa käydään läpi mm.
vakuutusasiat.

5. Kansainvälisen toiminnan arviointi, laadunvarmistus ja kehittäminen
Sekä henkilökunta että opiskelijat kirjoittavat ulkomailla käynneistään raportin, johon sisältyy palautteen antaminen matkaan liittyvistä järjestelyistä. Raporttimalli on vapaamuotoinen ja hankekohtaisesti niihin voidaan vaatia
erilaisia tietoja. Kaikista ulkomaan työelämäjaksoista, vierailuista, opintomatkoista tai työssäoppimisjaksoista kootaan raportit Internettiin kuntayhtymän kansainvälisyyssivustolle. Henkilökunnalla päivärahan saamisen edellytys
on matkaraportti tai kokouspöytäkirja.
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Erasmus + -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 henkilöstöliikkuvuuksille. Kansainvälisen toiminnan toteutumiselle asetetaan vuosittain määrälliset tavoitteet, joissa mitataan opiskelija- ja henkilöstövaihtojen määrien ja kestojen lisäksi saapuneiden opiskelijoiden ja henkilökunnan määrää sekä viikkoja. Lisäksi seurataan JEDUn yhteisten sekä tulosalueiden omien kansainvälisten hankkeiden määrää sekä opiskelijoiden vieraiden
kielten osaamistasoa, josta saadaan tietoa vuosittain päättävien luokkien opiskelijoille tehtävästä kyselystä, jossa on
kansainvälisyyteen ja kielitaitoon liittyviä kysymyksiä.
Kansainvälisen toiminnan toteutumisesta ja kuntayhtymän kansainvälisyystiimin vuosittaisesta toiminnasta tehdään kooste koulutuskuntayhtymän henkilöstötilinpäätökseen. Toimintaraportissa peilataan vuodelle asetettuja
tavoitteita ja strategian linjauksia toteutuneisiin tuloksiin.
Sertifioitujen hankkeiden seuranta ja arviointi
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymälle myönnetty Leonardo -liikkuvuussertifikaatti CE-FI-2009 siir-tyi 1.1.2012
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle ja on voimassa 31.5.2015 saakka edellyttäen, että JEDUn kansainvälisessä
toiminnassa noudatetaan rahoitussopimusten voimassa olevia ehtoja. Sertifioitujen hankkeiden toteutumista seurataan säännöllisesti kansainvälisyystiimissä ja kokouksissa käydään läpi osallistujien antamia palautteita.
Keväällä 2015 JEDU osallistuu CIMOn järjestämään kansainvälisen toiminnan akkreditointiin, jossa arvioidaan kansainvälinen toiminta kokonaisuudessaan. Akkreditointiin osallistumisen tavoitteena on saada JEDUlle kansainvälisen toiminnan laadusta kertova sertifiointi, mikä osaltaan myös helpottaa tulevia hankehakuja.
SWOT -analyysi
Vuoden 2012 aikana kansainvälisyystiimissä tehtiin SWOT -analyysi kuntayhtymän sekä ammattiopistojen kansainvälisistä toiminnoista. Kaikki analyysit kerättiin yhteiseksi arvioinniksi ja tulokset esiteltiin kuntayhtymän johtoryhmälle sekä hallitukselle. Näkökulmina SWOT -analyysissä ovat sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat. SWOT -analyysi tehdään säännöllisesti vähintään kerran suunnittelukauden kuluessa,
jotta sitä voidaan käyttää myös strategiatyössä.

6. Rahoitusmahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan JEDUssa
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO koordinoi Euroopan Unionin myöntämien kansainvälistä
toimintaa tukevien rahoitusohjelmien toimintaa Suomessa. Nämä ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen kaikilla koulutusasteilla ja myös koulun ulkopuolella. CIMO toimii erilaisissa eurooppalaisissa verkostoissa, joiden tavoitteena on levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä eri ryhmille koulutuksen, kulttuurin
ja nuorisotoimen alalla.
∙∙ Erasmus + -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. Lisätietoja ohjelmasta löytyy CIMOn Internet -sivuilta. (www.cimo.fi)
∙∙ 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 rahoittaa erillisillä rahoituksilla kansainvälistätoimintaa mm. Aasia-yhteistyötä ja Venäjälle suuntautuvaa yhteistyötä. Euroopan Unionista voidaan lisäksi suoraan hakea hankerahoitusta kansainvälisen toiminnan
tueksi mm. henkilöstön kehittämiseen liittyviä hankkeita, voidaan hakea ESR -rahastosta.
FINPRO – Future Learning Finland, kautta voidaan myös luoda yhteyksiä ulkomaille, sillä Finpron tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten toimintaa ulkomailla.
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Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä

Siikalatva

Oulainen
Kalajoki

Alavieska

Haapavesi

Ylivieska

Pyhäntä
Kärsämäki

Nivala
Sievi
Haapajärvi
Reisjärvi

Pyhäjärvi

