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• Kansainvälistyminen on mahdollista
kaikkina aikoina

• Jokaiselle löytyy sopiva
kansainvälistymisvaihtoehto joko
kotimaassa tai ulkomailla

• Ohjataan ja kannustetaan nuoria
eteenpäin unelmien tavoittelussa
esim. Opetushallituksen palveluiden
avulla

Nuoret elävät tässä ja nyt





Eurodesk on eurooppalainen 
nuorisotiedotusverkosto, joka

• jakaa nuorille tietoa 
kansainvälisyysmahdollisuuksista sekä

• rohkaisee nuoria aktiiviseen EU-
kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen.



Ajankohtaisia tutkimuksia 

• Opetushallitus: nuorisotiimin korona-kysely:
kansainvälisyyden merkitys jopa kasvanut, tärkeintä ajatusten vaihto ja 
yhteisö

• Research-based analysis of European youth programmes: The impact of 
the corona pandemic on youth work in Europe
70 % nuorisotyöntekijöistä kertoi menettäneensä yhteyden 1/3 nuoristaan

• Nuorisotutkimusseura ry: Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä
Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: Myönteisiä tuloksia 
koronan vaikutuksista nuorten vapaa-aikaan

• Opetushallitus: kysely loka-marraskuussa 2020 korkeakouluille:
suomalaisten vaihto-opiskelu vähentynyt, virtuaalivaihdot jäivät vähäisiksi 
syksyllä 2020

https://www.oph.fi/fi/blogi/kansainvalinen-nuorisotyo-keksii-itseaan-uudelleen
https://www.researchyouth.net/wp-content/uploads/2020/09/RAY-COR_Policy-Brief-September_20200915.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/poikkeusolot
http://tps/www.oph.fi/fi/uutiset/2020/korona-hankaloittaa-vaihto-opiskelijoiden-lisaksi-myos-suomeen-tulevien-tutkinto


Lähde: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/korona-hankaloittaa-vaihto-opiskelijoiden-lisaksi-myos-suomeen-tulevien-
tutkinto
ksti napsauttamalla



Nuoren vaihtoehdot nyt -
etänä tai paikan päällä

• Opiskelu: vaihto-opiskelu ja tutkinto-opiskelu ulkomailla

• Työharjoittelu tai työskentely ulkomailla

• Vapaaehtoistyö: ulkomailla tai kotimaassa

• Kotikansainvälistyminen ja virtuaalisuus: oppilaitoksissa, 
koulun ulkopuolella ja itsenäisesti vapaa-ajalla

• EU:n nuoriso-ohjelmien hankkeet sovelletusti



Opiskelu ulkomailla



Vaihtoon omasta oppilaitoksesta

• Lukio: oman oppilaitoksen tai järjestön kautta

• Ammatillinen koulutus: yleensä työelämässä 
tapahtuvaa oppimista, mahdollisesti myös opiskelua tai 
opiskelun ja työskentely yhdistämistä

• Korkeakoulutus: opiskelijavaihdossa suoritetaan 
osa suomalaisesta tutkinnosta ulkomailla

https://www.maailmalle.net/vaihdot

https://www.maailmalle.net/vaihdot


Korkeakoulututkinto ulkomailla

Opas ulkomailla opiskeluun ja maakohtaista tietoa

• Opiskelupaikan valinta

• Tutkinnot Suomessa ja ulkomailla

• Hakeminen

• Opiskelun rahoitus

• Maaoppaat

https://www.maailmalle.net/opiskelu

https://www.maailmalle.net/opiskelu/opas_ulkomailla_opiskeluun


Työharjoittelu ulkomailla



Työharjoittelu ulkomailla

• Opetushallituksen EDUFI-harjoittelu

• Harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa

• Erasmus+ ja Nordplus-harjoittelut

• Työharjoittelu opiskelijajärjestöjen kautta

https://www.maailmalle.net/tyoharjoittelu

Ammattiopintoihin liittyvät harjoittelut kohdassa

Vaihdot: Ammatillinen koulutus

https://www.maailmalle.net/tyoharjoittelu
https://www.maailmalle.net/vaihdot/ammatillinen_koulutus


Työskentely ulkomailla



EURES – Töihin Eurooppaan

• EURES (European Employment Services) on 
eurooppalainen työnvälitysverkosto EU- ja ETA-alueella sekä 
Sveitsissä

• Eka EURES -työpaikka nuorelle: taloudellista tukea 
työpaikan löytämiseen toisesta EU-maasta

• EURES-portaali

• Te-toimiston sivuilla lisätietoa

• Ajankohtainen infotilaisuus Facebookissa 16.12. klo 9

https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/eures_toihin_eurooppaan/
https://m.facebook.com/events/473065413656821/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5D%7D


Työskentely ulkomailla –
mahdollisuuksia tulevaan
• Nordjobb: kesätöitä Pohjoismaissa

https://www.nordjobb.org/fi/

• WWOOF: World Wide Opportunities on Organic Farms
http://wwoof.net/

• Work Away: 
community for sustainable travel and cultural exchange
https://www.workaway.info/

• Working Holiday -viisumit: Australia, Uusi-Seelanti

• Aupair: itsenäinen paikkojen etsintä verkosta

https://www.nordjobb.org/fi/
http://wwoof.net/
https://www.workaway.info/


Vapaaehtoistyö ulkomailla



Vapaaehtoistyö ulkomailla

• Pitkäkestoiset yksilöjaksot toimivat lähes normaalisti

• Keskeiset tahot:
• Allianssin Nuorisovaihto

• Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry.

• Maailmanvaihto

• AIESEC

• Euroopan solidaarisuusjoukot -rahoitteisen 
vapaaehtoistyöpaikan etsiminen nuorisoportaalissa

• Löydä lisää vaihtoehtoja: Eurodesk Opportunity Finder

• Lisätietoa: www.maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo

https://europa.eu/youth/volunteering/project_fi
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering
https://www.maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo


Kotikansainvälistyminen ja 
virtuaalisuus



Kotikansainvälistyminen arjessa

• Ei vaadi liikkumista ulkomaille, tapahtuu kotimaassa

• Osallistumista koulun, kotikunnan ja kodin 
kansainväliseen todellisuuteen ja kansainvälisen 
osaamisen hankkimista tätä kautta

• Voi olla myös virtuaalista tai kasvokkain tapahtuvaa 
toimintaa esim. kielikahvila, ystävä- ja harrastustoiminta

• Tutustu esim. virtuaaliaalisiin kansainvälisiin 
vapaaehtoisleireihin

https://www.nuorisovaihto.fi/uutiset/kansainvalisty-kotisohvalta-kasin-nain-osallistut-kansainvaliselle-vapaaehtoisleirille


Kansainväliseen 
järjestötoimintaan mukaan
• SPR – leirit & tapahtumat ja nuorisodelegaatit

• Kirkon ulkomaanapu – Changemaker, EAPPI

• Partio – kv-työryhmät, virtuaalileirit ja jamboreet

• 4H-yhdistykset

• YMCA – leirit, change agent, volunteers for Europe

• Nuorisovaltuustot, European Youth Forum

• YK-nuoret

• Eurooppanuoret



EU-ohjelmat nuorten 
kansainvälistymiseen 
koulun ulkopuolella



EU:n nuoriso-ohjelmat
Erasmus+ Youth in Action (13–30-vuotiaille)

• Jo rahoitetut nuorisovaihdot voi aloittaa virtuaalisesti

• Nuorten osallistumishankkeet myös paikallisina

Euroopan solidaarisuusjoukot (18–30-vuotiaille)

• Vapaaehtoispalvelu myös kotimaassa tietyin ehdoin

• Paikalliset solidaarisuusprojektit

• (Työ ja harjoittelu)

Tutustu uutiseen: Tuetut hankkeet ovat 
tarttuneet mahdollisuuteen aloittaa hanke virtuaalisesti

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-nuorisoalalle-youth-action
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/tuetut-hankkeet-ovat-tarttuneet-mahdollisuuteen-aloittaa-hanke-virtuaalisesti


Hankkeiden edistäminen nyt
• Verkoston kokoaminen

• Otlas Partner Finding tool

• Nuorisokeskusten kv-klubit, esim. Oivanki, Villa Elba ja 
Marttinen, muut klubit, esim. Äänekoski ja Varsinais-Suomi

• Kansainvälisen vapaaehtoistyön verkosto, KaVa

• Suunnittelu nuorten kanssa, Star of Europe

• Kouluttautuminen, ks. Opetushallituksen 
tapahtumakalenteri

• nuoriso@oph.fi vastaa kaikkiin kysymyksiin ☺

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.facebook.com/groups/193576671284752/
https://www.facebook.com/groups/245814705569941/
https://www.facebook.com/groups/kvklubimarttinen/
https://www.facebook.com/groups/1646733878990310/
https://munmaailma.fi/
https://maailmanvaihto.fi/vapaaehtoistyohon-ulkomaille-video-kava-verkosto/
https://starofeurope.eu/
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
mailto:nuoriso@oph.fi


Tulevaisuus



Nuorten kansainvälistymisen 
tulevaisuusnäkymiä

• Kansainvälinen liikkuvuus ja kansainvälinen toiminta 
kotimaassa on taas mahdollista

• Ilmastovastuullisuus korostuu

• Etä- ja virtuaalivaihtoehdot säilyvät ja lisääntyvät

• Kansainvälisen osaamisen merkitys korostuu vrt. 
globaalit haasteet vaativat yhteisiä ratkaisuja



Innosta 
suunnittelemaan!

Maailmalle.net
Eurodesk
Seuraa myös Facebookissa ja 
Instagramissa!

https://www.maailmalle.net/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurodesk

