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YHTEISTYÖTAHOT
Hyvien kumppaneiden kanssa voi suunnitella ja to-

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa on hyvä tutustua,

teuttaa monipuolista kansainvälisyystoimintaa.

miten kulttuuri vaikuttaa yhteistyöhön kumppanien
kanssa. Kohdemaan työelämän ja toimintakulttuurin
erityispiirteiden tuntemus antaa hyvät lähtökohdat

Mahdollisia yhteistyötahoja:

yhteistyön onnistumiselle.

■ Suurlähetystöt ja konsulaatit Suomessa sekä
kohdemaassa
■ Business Finland
■ Maakohtaiset järjestöt
■ Kauppakamarit
■ Kohdemaassa asuvat suomalaiset
■ Suomessa asuvat verkostojen kohdemaista
kotoisin olevat henkilöt
■ Matkatoimistot
■ Kohdemaan oppilaitokset ja
koulutusorganisaatiot
■ Kohdemaan kansalliset tai monikansalliset
yritykset

Esimerkkinä Japanin
työelämäkulttuurin erityispiirteitä:
■ Japanilaisten kumppanien yhteydenottoon
vastataan aina, myös kesäloman aikana
■ Otetaan huomioon, että yrityksen
toimitusjohtaja päättää. Hänelle käännetään
usein viesti japaniksi, mikä vie aikansa.
■ Japanilaiset ovat kiinnostuneita
yhteistyösopimuksista. Neuvotteluissa ja
allekirjoitusseremoniassa tarvitaan jopa
pelkästään muodon vuoksi tulkkia.
■ Japanilaisessa kulttuurissa arvostetaan
suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. On
suositeltavaa, että suomalaiset yhteyshenkilöt
eivät vaihdu usein.

YHTEISTYÖ ULKOMAISTEN
OPPILAITOSTEN
JA YRITYSTEN KANSSA

■ Edellytetään kohteliasta yhteydenpitoa, kiitos-

Yhteistyön rakentaminen ulkomaisen yhteistyökump-

■ Tervehdysvierailut pitää järjestää esimerkiksi

panin kanssa on pitkä prosessi. Useimmiten yhteistyö
kannattaa aloittaa paikallisen oppilaitoksen kanssa,
joka toimii linkkinä työelämään.

ja tervehdysviestejä. Vierailukutsut pitää ottaa
vakavasti, vaikka esiintymisaikaa Japanissa olisi
varattu 5 minuuttia.
Suomessa Japanin suurlähetystöön.
■ Lahjojen antaminen on tärkeää ja siihen liittyy
kulttuurisidonnaisia tapoja.
■ Vieraille järjestetään viralliset päivälliset,
joissa istumajärjestys noudattaa japanilaista
tapakulttuuria.
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Esimerkkinä Venäjän
työelämäkulttuurin erityispiirteitä:
■ Pitkäjänteisyys, vastavuoroiset vierailut, henkilö-

2. Toimintaympäristö
● Sijainti ja ympäristö
● Liikenneyhteydet

kohtaisten yhteyksien muodostuminen ja

● Verkkoyhteydet, puhelinliittymät ja laitteet

ystävyyssuhteiden ylläpito ovat erittäin tärkeitä.

● Majoitusmahdollisuudet

■ Yhteistyölle pitää löytää molemminpuolinen
hyöty ja motivaatio.
■ Järjestetään tilaisuuksia (seminaareja,

3. Työelämäjaksoa koskevat tiedot
● Työelämäjakson sisältö

workshopeja), joissa osapuolille tarjoutuu

● Työpaikkaohjaajan ohjaustaidot

mahdollisuus puheiden pitämiseen

● Opiskelijan työtehtävät

■ Sopimukset allekirjoitetaan johtotasolla.
Allekirjoitukset ja leimat ovat tärkeitä.

● Työpäivien pituus
● Opiskelijan perehdytys työhön
● Turvallisuus- ja tietoturva-asiat
● Työskentely-ympäristön kuvaus ja käytettävissä

SUHTEIDEN LUOMINEN
Ihanteellisinta olisi, jos kansainvälistä yhteistyötä

olevien työvälineiden kartoitus
● Työnantajan vaatimat sopimukset ja todistukset

suunnittelevan oppilaitoksen edustaja pääsisi tekemään valmistelevan vierailun ulkomaisen kumppanin
luokse. Valmisteleva vierailu yrityksessä antaa hyvän
tilaisuuden nähdä olosuhteet. Neuvottelu yhteistyöstä

Esimerkkejä Japani-verkoston
yritysyhteistyöstä:

on antoisampaa ja sopimukseen päätyminen toden-

Japani-verkostossa (Hanako) toimii vastavuo-

näköisempää tavattaessa kasvotusten. Näin osapuolet

roinen työelämälähtöinen yhteistyö. Verkoston

voivat muodostaa aidomman käsityksen toisistaan se-

jäseninä toimivat ammatillisen koulutuksen jär-

kä arvioida mahdollisen kumppanin luotettavuutta ja

jestäjien lisäksi myös julkiset ja yksityiset yrityk-

toiminnan laatua. Aina paikan päällä vierailu ei kuiten-

set sekä Suomesta että Japanista.

kaan ole mahdollista. Erityisesti silloin taustatietojen
selvittäminen on tärkeää.

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyö:
Japanissa

verkoston

pitkäaikaisia

yhteistyö-

Yrityskumppaneista on hyvä selvittää vähintään seu-

kumppaneita ovat Ryusei Fukushikai Group

raavat tiedot:

(RF), Suzuki Academy, Smile Nikoniko ja Yuno
Institute for Children’s Welfare. Suomessa yh-

1. Perustiedot organisaatiosta

teistyöhön osallistuu yksityinen vanhainkoti

● Toimiala ja toimintaperiaatteet

Villa Tapiola, Kirkkonummen kunnan varhais-

● Organisaatio
● Henkilöstö

kasvatus ja yksityinen ketju Pilke-päiväkodit Oy.
Kaikki nämä japanilaiset yritykset ovat lähettäneet asiantuntijoita Suomeen harjoittelujak-

● Yhteyshenkilö

soille Villa Tapiolaan, Kirkkonummen ja Espoon

● Henkilöstön kielitaito ja työtehtävät

päiväkoteihin sekä Pilke-päiväkoteihin. Suoma-

● Yhteistyötahon resurssit
● Aiemmat / nykyiset kansainväliset toiminnot ja
yhteistyökumppanit
● Kustannukset ja vastuunjako

laisia asiantuntijoita Villa Tapiolasta, Kirkkonummen päiväkodeista ja Pilke päiväkodista on ollut
harjoittelemassa Osakan RF yrityksissä, Suzukin
päiväkodissa ja Yuno Instituten päiväkodissa.
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SUHTEIDEN YLLÄPITÄMINEN
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YHTEISTYÖ KANSALLISTEN
VERKOSTOJEN KANSSA

Sopimuksen solmimisen jälkeen on tärkeää pitää
säännöllisesti yhteyttä niin uusiin kuin vakiintuneisiin

Oppilaitoksen kannattaa olla mukana eri kansainvä-

yhteistyökumppaneihin.

lisissä verkostoissa. Verkostoituminen antaa uudelle
toimijalle mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Ope-

■ Kutsutaan kumppaneita verkostokokouksiin ja
seminaareihin.
■ Lähetetään joulutervehdys tai muuhun
kohdemaan juhlapäivään liittyvä tervehdys.
■ Lähetetään viesti tai käydään tervehtimässä
silloin, kun vieraillaan paikkakunnalla.
■ Jaetaan yhteistyökumppanien omissa

tushallitus edistää oppilaitosten verkostoitumista
● tukemalla EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa
yhteistyötä osarahoituksella
● järjestämällä seminaareja ja tapahtumia
● rahoittaa Finvet.fi -sivuston ylläpitoa
● järjestämällä verkostokoordinaattorien yhteisiä
tapaamisia.

kanavissaan julkaisemia artikkeleita, uutisia
tms.
■ Lähetetään kiitosviesti keskitetysti

Vaikka muiden verkostohankkeiden kanssa ei olisi
suoraa yhteistyötä, niin yhteiset tilaisuudet tarjoavat

liikkuvuusjakson tai delegaatiomatkan jälkeen;

hyvän väylän jakaa ja hankkia tietoa sekä kehittää

viestiin voi liittää esimerkiksi valokuvakoosteen

omaa toimintaa.

matkasta.
■ Pyydetään palautetta vierailun tai
liikkuvuusjakson tuloksista ja onnistumisesta
sekä kehittämisideoita.
■ Käsitellään opiskelijapalautetta yhdessä
kohdeorganisaation kanssa.

GLOBAALI
YRITYSPOLKU -KONSEPTI

Ammatillisten oppilaitosten verkostot tekevät yhteistyötä myös yleissivistävän koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, esimerkiksi
Aasian ja Afrikan kielten hankkeet.

Seuraa
Opetushallituksen
tapahtumakalenteria!

YHTEISTYÖ MUIDEN
TOIMIJOIDEN KANSSA
Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan käynnistämiseksi hyödyllisiä yhteistyökump-

Yksi mahdollinen yhteistyömuoto on globaali yritys-

paneita ovat muun muassa kohdemaiden suurlähe-

polku, jossa oppilaitos ja yritys yhdessä suunnittelevat

tystöt tai konsulaatit sekä Suomessa asuvat tai työs-

molempia osapuolia hyödyttävän, kotimaassa ja ulko-

kentelevät kohdemaan kansalaiset. Lisäksi erilaiset

mailla toteutettavan opiskelijan opintopolun. Usein

kolmannen sektorin toimijat voivat antaa hyödyllistä

helpointa ja kätevintä on luoda yrityspolku jo oppilai-

tietoa kohdemaan tilanteesta.

tokselle tutuksi tulleen yrityksen kanssa.

Esimerkki A
Opiskelija suorittaa osan työelämässä oppimisesta yrityksen kotimaan yksikössä ja osan yrityksen kansainvälisessä toimipisteessä tai yhteistyöyrityksessä. Tästä
on esimerkkinä yhteistyö Sokos Hotels -ketjun kanssa
Suomessa ja Pietarissa.

Esimerkki B
Suunnitellaan työelämäjakso, jossa opiskelija suorittaa
osan työelämässä oppimisesta kansainvälisen yrityksen Suomen toimipisteessä ja osan jaksostaan yrityksen ulkomaisessa toimipisteessä. Esimerkiksi IKEA:lla
on toimipisteitä myös EU:n ulkopuolella.

Esimerkki KEVA-verkoston
yhteistyöstä:
Kehitysyhteistyön, vapaaehtoistyön ja globaalikasvatuksen KEVA-verkosto tekee yhteistyötä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, esimerkiksi MLL, eläinsuojeluyhdistykset, 4H, SPR, Fida.
Seurakuntaopiston opiskelijoita on ollut toteuttamassa tutkinnon osaa Kennelliiton paikallisosaston kaverikoiratoiminnan kautta, tekemällä
töitä ikääntyvien ja kehitysvammaisten palveluasunnolla sekä kirjastossa lukukoiratoiminnassa. Kolmannen sektorin toimijoita on lisäksi
yhteistyökumppaneina verkoston kohdemaissa,
esimerkiksi Nepalissa EPSA (http://epsanepal.
org/new/), joka auttaa heikommassa asemassa
olevia nepalilaisia naisia työllistymään.

