
Kansainvälisyyttä kaikille!

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 

22. – 23.11.2016



https://www.youtube.com/watch?v=BvbkZYC51FQ
https://www.youtube.com/watch?v=BvbkZYC51FQ


Kansainvälisyyden tasa-arvo

Henkilöillä on tasa-arvoiset 

mahdollisuudet kansainvälistyä 

sukupuolesta, sosioekonomisesta 

taustasta, erityisryhmään 

kuulumisesta, etnisestä taustasta tai 

asuinpaikasta riippumatta.



Kansainvälisyyden tasa-arvo

• Perinteiset muuttujat:

• Sukupuoli

• Sosioekonominen tausta

• Alue

• Erityistä tukea tarvitsevat

• Kansainvälistymisen kasautuminen ja 
polarisaatio

• Mahdollisuuksien tasa-arvo <> 
tulosten tasa-arvo



CIMOn tasa-arvoteeman äärellä

• Vuoden 2012 hanke painottui 

liikkuvuuteen

• Tuloksena 2 selvitystä, joiden 

tulokset koottiin Faktaa Expressiin 

(1/2014) 

Kansainvälistymismahdollisuuksien 

tasa-arvo koulutuksessa. Miten 

oppilaitokset voivat edistää sitä?

-> suosituksia oppilaitoksille, 

päättäjille, CIMOlle



Suositukset kansainvälisyyden 
tasa-arvon edistämiseen

Johtaminen ja 
strategia

Viestintä

Ohjaus, neuvonta  ja 
tukipalvelut

Liikkuvuusapurahojen 
hallinto ml. 

esteettömyystuki



Kansainvälisyyttä kaikille!

• Vuoden 2016 hankkeessa kansainvälisyys 
laajassa merkityksessä, ei vain liikkuvuus

• Tavoitteena tasa-arvoteeman pitäminen 
esillä, tiedon lisääminen oppilaitoksissa ja 
nuorten asenteisiin vaikuttaminen

• Taustakysely, työrukkanen, workshop, 
blogit ja verkkoviestintä

• Teema mukana CIMOn toiminnassa

• Nuorille suunnattu tubetus-kampanja, 
jonka tavoitteena myönteisemmät 
asenteet kansainvälisyyttä kohtaan

• Tuloksena hyviä käytäntöjä ja 
toimintamalleja 



Poimintoja taustakyselystä
Miten tasa-arvoiseksi arvioit kansainvälisen toiminnan 
oppilaitoksessanne? 
1=eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 
4=täysin samaa mieltä. Vastaajia yht. 108 hlö eri koulutusasteilta.

1 2 3 4

Kansainvälisyyteen osallistuminen on tasa-
arvoista

6% 25% 40% 29%

Kansainvälisyysmahdollisuudet ovat kaikkien 
oppilaiden ulottuvilla

8% 22% 39% 31%

Kaikkia oppilaita kannustetaan osallistumaan 
kansainvälisyyteen

6% 17% 25% 52%

Koko henkilökuntaa kannustetaan 
osallistumaan kansainvälisyyteen

4% 22% 32% 42%

Erityistukea tarvitsevat oppilaat saavat 
riittävästi tukea kansainvälistymiseen

15% 40% 35% 10%



Poimintoja taustakyselystä

• Johdon tuki tärkeää, monesti se uupuu

• Tarvitaan tahtotila – asenteet – kiinnostus

• Korkeakoulutus: opintosuunnitelmat tähtäävät 
nopeaan valmistumiseen, kv. hidastaa tätä

• Aikapula: sekä opiskelijalla että henkilöstöllä

• Mittaaminen: nyt mitataan vain liikkuvuusjaksoja, 
kaikki kv. toiminnan muodot mukaan?

• Kotikansainvälisyys alihyödynnetty

• Kotitausta vaikuttaa kaikkeen kv. osallistumiseen

• Sosioekonominen tausta ja taloudelliset tekijät 
eriarvoistavina tekijöinä korostuivat voimakkaasti!

• Ohjeistusta, tukea ja motivointia tarvitaan!



Tuloksia ja seuraavat askeleet

• Kansainvälisyyden tasa-arvon edistämisessä riittää työtä
• Tasa-arvotyö koetaan merkitykselliseksi
• Vuoden 2012 suositukset edelleen toimivia 

kotikansainvälisyydellä täydennettynä
• Tulossa: 

• Kalvopaketti suosituksista ja hyvistä käytännöistä
• Webinaareja teemasta 2017

• Koordinoidun kansainvälisyyden tasa-arvotyön 
jatkaminen uudessa Opetushallituksessa?

• Sektorirajat ylittävää yhteistyötä teeman ympärillä myös 
jatkossa?

• Miten huomioimme paremmin erityistä tukea 
tarvitsevien tarpeet, tuemme oppilaitosten työtä ja 
henkilöstön osaamista?

Tuloksia ja lisätietoa teemasta: www.cimo.fi/tasa-arvo

http://www.cimo.fi/tasa-arvo


Missä olemme/haluaisimme olla?

Kuva: IISC



Missä olemme/haluamme olla?

Kuva: IISC



Missä olemme/haluamme olla?

Kuva: https://ehhsdean.com/tag/equity/

https://ehhsdean.com/tag/equity/


Kiitos!

Hanna Isoranta

vastaava tietoasiantuntija

tietopalvelut, CIMO

hanna.isoranta@cimo.fi

mailto:hanna.isoranta@cimo.fi

