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TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka kansainvälisyys ilmenee toisen asteen
ammatillista koulutusta ohjaavissa strategioissa ja valtakunnallisissa ammatillisen perustutkinnon
perusteissa. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: 1. Miten kansainvälisyys-käsite ilmenee Tampereen
ammattiopiston koulutusta ohjaavissa koulutuksen järjestäjän strategioissa? 2. Miten
kansainvälisyys-käsite ilmenee valtakunnallisissa lentokoneasennuksen, logistiikan ja metsäalan
perustutkintojen perusteissa? 3. Miten Tampereen ammattiopistossa käytännön kansainvälinen
toiminta toteutuu valituissa tutkinnoissa verrattuna koulutusta ohjaavissa strategioissa ilmaistuun ja
tavoiteltuun kansainvälisyyteen? Tutkimusaineistona olivat Tampereen kaupungin kaupunki-,
palvelu- ja tuotantostrategia sekä lentokoneasennuksen, logistiikan ja metsäalan perustutkintojen
perusteet. Käytännön kansainvälistä toimintaa tarkasteltiin toisen asteen ammatillisessa
oppilaitoksessa Tampereen ammattiopistossa.

Tutkimus tehtiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysina. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin
kirjallisuuskatsausten avulla kansainvälisyys-, globaalisuus- ja kansainvälisyyskasvatus -käsitteitä
sekä tarkasteltiin ammatillista koulutusta ohjeistavia opetushallinnon ja Euroopan unionin
julkaisuja. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälisyyttä opetuksen ja työelämän yhteydessä eri tutkimusten
avulla. Toisessa vaiheessa kartoitettiin strategioiden ja perustutkintojen perusteiden
kansainvälisyys-käsitteellä ilmaistut osiot ja niistä luotiin kolme pääluokkaa: Työ- ja
elinkeinoelämä, Kulttuuri ja tunnettuus sekä Koulutus. Kolmannessa vaiheessa syntyneisiin
pääluokkiin peilattiin opetuksessa tapahtuvaa käytännön kansainvälisyyden toteutumista.
Seuraavassa vaiheessa verrattiin tutkimuksen tausta-aineiston avulla työelämän edellyttämän
kansainvälisyysosaamista käytännön opetustoimintaan. Viimeiseksi koottiin käytännön
kansainvälistä toimintaa kehittävät ideat toimenpide-ehdotuksiksi.

Tutkimuksessa selvisi, että koulutuksen ylläpitäjän strategioiden sisältämät kansainvälisyyden
tavoitteet ovat Tampereen alueen kansainvälistymistä tukevia, kun taas valtakunnallisissa
ammatillisen perustutkinnon perusteissa tavoitellaan ammatin edellyttämää kansainvälisyys-
valmiutta. Käytännön opetuksessa kansainvälisyyden tavoitteet saavutettiin asiakirjoissa
asetettuihin mittareihin nähden. Tutkimuksessa tuli lisäksi esille, että tutkimuksen tausta-aineistossa
ilmaistun työelämän edellyttämän kansainvälisyyskompetenssin ja koulutuksen ylläpitäjän ja
perustutkintojen perusteissa tavoitellun kansainvälistymisen tavoitteiden välillä on eroa. Tätä eroa
selittää toimijoiden näkökulmaero kansainvälisyyteen ja sen tarpeeseen.

Asiasanat: kansainvälisyys, globaalisuus, ammatillinen koulutus, strategia, ammatillisen
perustutkinnon perusteet
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1 JOHDANTO

Maailma on muuttumassa entistä enemmän yhteiseksi toimintakentäksi, globaaliksi yhteisöksi.

Nykyaikana on mahdottomuus välttää kosketusta kansainvälisyyteen arjen toiminnoissa.

Kansainvälisyys on läsnä, vaikka olisi tekemisissä vain oman maan kansalaisten kanssa tai ei

matkustaisi ulkomaille. Monikulttuurisuus ja maahanmuutto tuovat kansainvälisyyden ja

monikulttuurisuuden lähellemme. Tullakseen toimeen tällaisessa maailmanlaajuisessa yhteisössä

tulee kansalaisilla olla valmiudet toimia aivan uudenlaisessa toimintaympäristössä ja eri kulttuurien

kanssa. Näitä valmiuksia on systemaattisesti sekä opetettava että opiskeltava. Koulut ja

oppilaitokset ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa kansainvälisyysvalmiuksien kehittämisessä.

Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat käsitteitä, jotka liitetään tänä päivänä niin työelämän

osaamistarpeisiin kuin oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Käsitteet toistuvat erilaisissa strategioissa

ja toimintaohjelmissa. Usein yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi kirjataan ”kansainvälisen toiminnan

kehittäminen”. Usein näitä asiakirjoa lukiessa jää avoimeksi, mitä kansainvälisyydellä tarkalleen

ottaen käytännössä tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan. Mieleen tulee ajatus, että kyse on

vakiolauseesta, jonka tarkempaa sidosta tai merkitystä ei ole täsmennetty suhteessa organisaation

toimintoihin.

Kansainvälisyys-käsite antaa jokaiselle erilaisia assosiaatioita. Ulkomaalaisten kanssa toimiminen,

verkostohankkeet, oleskelu työn tai opiskelun takia ulkomailla, matkustaminen oman maan rajojen

ulkopuolella tai vieraalla kielellä kommunikointi ovat tavallisimpia mielleyhtymiä puhuttaessa

kansainvälisyydestä. Harva mieltää kansainväliseksi toiminnaksi tai yhteydeksi työskentelyn

ylikansalliselle työnantajalle, satelliittitelevision välittämän ohjelmatarjonnan, vieraalla kielellä

ilmaistut mainokset ja kyltit tai ulkomaisen tuotetarjonnan kirjon oman kotikylä kaupassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM, aiemmin: Opetusministeriö) (2010) on laatinut ehdotuksen

kansalliseksi kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmaksi. Sen tavoitteena on antaa

valmiudet toimia globaalisti toimivassa maailmassa. Ehdotuksen eräänä päämääränä on auttaa

oppilaitosyhteisössä toimivia henkilöitä löytämään itselleen sopiva tapa toimia kansainvälisesti.

Kansainvälisyyskasvatus 2010 raportin pohjalta OKM käynnisti projektin, jonka keskeisenä

tavoitteena oli globaalikasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden lisääminen. Raportin mukaan

globaalikasvatuksen päämäärä on globaali vastuu, jonka tavoittamiseksi on laadittu tavoiteohjelma.



2

Tavoiteohjelmassa kehittämiskohteina ovat mm. kansainvälisen liikkuvuuden ja

monikulttuurisuuden esille nostaminen keskeisinä tekijöinä maailmanlaajuiseen vastuuseen

kasvamisessa, sekä opettajien kannustaminen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden

tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen aktiivisen kansalaisuuden ja maailmankansalaisuuden

edistämiseksi. (OKM 2010:9, 5, 11,17, 18.)

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kuinka kansainvälisyys ilmenee paikallisissa toimintaa

ohjaavissa strategioissa ja tutkinnon perusteissa, ja kuinka oppilaitoksen käytännön kansainvälinen

toiminta kohtaa nämä em. asiakirjojen kansainvälisyystavoitteet. Tutkimukseni kohteena on

Tampereen kaupungin ylläpitämä toisen asteen ammatillinen oppilaitos, Tampereen ammattiopisto.

Tampereen ammattiopiston kansainvälistä toimintaa määritellään Tampereen kaupungin kaupunki-,

palvelu- ja tuotantostrategioissa, tilaajan ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa, oppilaitoksen

omassa strategiassa sekä valtakunnallisissa ammatillisissa perustutkinnon perusteissa.

Kansainvälisyyden käytännön toteutumista opetuksessa tarkastelen kolmen ammatillisen

perustutkinnon perusteiden kautta: lentokoneasennuksen perustutkinnon avioniikan

koulutusohjelma (avioniikka-asentaja), logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen

koulutusohjelma (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) sekä metsäalan perustutkinnon

metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma (metsäkoneenkuljettaja). Olen rajannut varsinaisen

tutkimukseni näihin edellä mainittuihin asiakirjoihin, koska ne suoraan määrittävät käytännön

kansainvälisen toiminnan suunnittelua ja toteutusta Tampereen ammattiopistossa. OKM:n sekä

Opetushallituksen (OPH) julkaisuja ja säädöksiä olen käyttänyt tausta-aineistona, vaikka nämäkin

asiakirjat ovat luonteeltaan kansainvälistä toimintaympäristöä määrittäviä sekä toiminnalle

tavoitteita asettavia. Näissä asiakirjoissa tavoitteet on asetettu kansalliselle tasolle, kun taas omassa

tutkimuksessani keskityn paikalliseen kansainvälisyyden määrittelyyn.

Perustutkintoja valitessani olen päätynyt näihin kolmeen ammatillisen perustutkinnon niiden

erilaisen työelämässä toteutuvan kansainvälisen suhteen takia. Avioniikka-asentajan työympäristö

on vahvasti kansainvälisen luonteinen. Työpaikat ovat pääasiassa lentokentillä, joissa huolletaan

myös kansainväliset koneet, joten työympäristö on monikulttuurinen.  Kaikki työssä käytettävät

manuaalit ovat englanninkielisiä. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävät voivat olla pelkästään

kotimaanliikenteessä tapahtuvaa, mutta on todennäköistä, että yhdistelmäajoneuvon kuljettajalla on

ajotehtäviä myös ulkomaille. Vaikka kuljetukset olisivat pelkästään kotimaassa tapahtuvia, tavarat

ja kuljetuksien tilaajat voivat olla ulkomaisia toimijoita. Myös tavaraterminaaleissa toimitaan usein

ulkomaalaisten kuljettajien kanssa. Metsäkoneenkuljettaja tekee työtään suomalaisissa metsissä,
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mutta useimmiten hänen käytettävissään on ulkomaisessa omistuksessa olevan yhtiön metsäkone.

Metsäkonekuljettajan valmistama puutavara menee vientiin monikansallisten yhtiöiden käyttöön,

jolloin metsäkoneella valmistettavan ja kuljetettavan puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset ovat

näiden yhtiöiden tarpeiden määrittämiä. Suomalaisen metsänkasvatus- ja metsänkäyttöosaaminen

ovat hyvin arvostetussa asemassa maailmalla siitäkin huolimatta, että suomalaiset metsät sijaitsevat

boreaalisella metsävyöhykkeellä, ja metsänkasvatus- ja metsäkäyttösuositukset on kehitetty

nimenomaan vain tälle alueelle.

Kansainvälisyyttä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintana on tutkittu hyvin vähän.

Tämän tutkimuksen tueksi olen valinnut kolme väitöskirjaa, jotka käsittelevät kansainvälisyyttä

oppilaitoskontekstissa tai kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta. Väitöskirjat ovat Helena

Koskisen (2003) tekemän väitöskirja ”Pohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta?

Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000 -luvun alussa”, Helena

Allahwerdin (2001) väitöskirja ”Kansainvälisyyskasvatuksen suosituksista

maailmankansalaisuuden kypsyyskokeeseen” ja Pirkko Talvenmäen (2003) väitöskirja ”Luova

ongelmanratkaisu ja kasvu kansainvälisyyteen. Toimintatutkimus kulttuurien välisen

vuorovaikutuksen kehittämisestä lukioasteella”. Koska kyse on ammattiin valmistuvista nuorista,

kansainvälisyyskasvatuksella, kansainvälisillä toiminnoilla ja kokemuksella opintojen aikana

mahdollisesti myös tulevaan uravalintaan. Tästä syystä olen työssäni käyttänyt työelämän

näkökulmaa avaamaan Taina Hanhisen (2010) väitöskirjaa ”Työelämäosaaminen. Kvalifikaatioiden

luokitusjärjestelmän konstruointi” tarkastellessani kansainvälisyys-käsitettä työelämä-

kvalifikaatioiden näkökulmasta.

Valitsin tutkimusaiheekseni kansainvälisyyden toteutumisen toisen asteen ammatillisessa

koulutuksessa siitä syystä, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvat opiskelijat tulevat

toimimaan kansainvälisessä työkentässä. Ammatillisissa oppilaitoksissa tulee olla mahdollisuus

hankkia työelämässä tarvittava kansainvälisyyskompetenssi. Oppilaitosten

kansainvälisyysstrategian tulee kattaa kansainvälisyysteema monipuolisesti, jotta nuoret voivat

saada vaadittavan kansainvälisyysosaamisen, mitä he myös yhteiskunnan jäseninä

kansainvälisyyden näkökulmasta tarvitsevat. Monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa tai

kotikansainvälisyyttä en tässä tutkimuksessa varsinaisesti käsittele, vaikka ne käsitteinä ovatkin

yhteydessä kansainvälisyyteen. Käytän tutkimuksessani pääasiassa vain sitä osaa aineistosta, jossa

mainitaan kansainvälisyys-sana.
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Kansainvälisyydellä on selkeästi kasvava merkitys ammatillisessa koulutuksessa. Se ilmenee eri

koulutustasoilla eri tavoin. Koska toimin koulutusalajohtajana toisen asteen ammatillisessa

oppilaitoksessa, tehtäväni on kehittää ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Osa

valmistuvista ammattilaisista jää omalle paikkakunnalle töihin kohdaten kansanvälisyyden toisella

tavalla kuin ne opiskelijat, jotka mahdollisesti muuttavat ulkomaille työskentelemään. OKM:n

aiemmin mainittu ehdotus toimenpideohjelmaksi edellyttää ammatillista koulutusta antamaan

opiskelijoille valmiudet ja osaamisen toimia monikulttuurisessa työympäristössä kasvattamalla

suvaitsevaisuuteen ja kulttuurien tuntemukseen. Lisäksi kehittämällä kielitaitoa opiskelija voi

osallistua opiskelijavaihtoon ja menestyä kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. (OKM 2006, 36.)

OKM:n ehdotus sisältää tavoitteita varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja vapaaseen

sivistystyöhön saakka. Tämän lisäksi tavoitteita asetetaan opetussuunnitelmissa ja oppilaitoksia

ylläpitävissä organisaatioiden strategioissa, joiden tavoitteet on huomioitava oppilaitoksien

toiminnassa.

Teen tutkimukseni kirjallisuuden sisällönanalyysina selvittäen kansainvälisyyden käsitteen

esiintymistä aiemmin mainitsemissani ammatillista koulutusta ohjaavissa strategioissa ja kolmessa

valtakunnallisessa ammatillisen perustutkinnon perusteissa. Opetushallinto on tuottanut useita

oppaita ja raportteja koskien opetuksen kansainvälistymistä, joista tutkimuksessani olen käyttänyt

muutamia tuomaan opetushallinnon näkökulmaa ja odotuksia kansainvälisyyden esille tuomiseen

opetuksessa. Samoin olen esitellyt esimerkinomaisesti muutamia Euroopan unionin (EU)

asiakirjoja, joissa tuodaan esille nuorten kansainvälistymisen tarve.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Miten kansainvälisyys-käsite ilmenee Tampereen ammattiopiston koulutusta ohjaavissa

koulutuksen järjestäjän strategioissa?

2. Miten kansainvälisyys-käsite ilmenee valtakunnallisissa lentokoneasennuksen, logistiikan ja

metsäalan perustutkintojen perusteissa?

3. Miten Tampereen ammattiopistossa käytännön kansainvälinen toiminta toteutuu valituissa

koulutusaloissa verrattuna koulutusta ohjaavissa strategioissa ilmaistuun ja tavoiteltuun

kansainvälisyyteen?
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Tutkimukseni toisessa luvussa käsittelen lähdeaineiston perusteella kansainvälisyys-käsitettä sekä

globaalisuutta ja kansainvälisyyskasvatusta. Lisäksi avaan kansainvälisyyden roolia ammatillisessa

koulutuksessa opetushallinnon tekemien julkaisujen sekä muutamien EU:n asiakirjojen avulla.

Tarkastelen myös kansainvälisyyden suhdetta opetukseen ja työelämään. Kolmannessa luvussa

selvitän kansainvälisyyden esiintymistä eri strategioissa ja valtakunnallisten ammatillisten

tutkinnon perusteissa. Tutkimusmenetelmä -luvussa kuvaan tekemäni tutkimuksen tekoa. Tulokset

esittelen viidennessä luvussa, jossa kuvaan strategioiden ja opetussuunnitelmien ja käytännön

kansainvälisen toiminnan kohtaamisen käytännössä. Johtopäätökset olen koonnut kuudenteen

lukuun, ja samassa luvussa olen tehnyt tutkimukseni luotettavuuden tarkastelun. Viimeisessä

luvussa esitän toimenpide-ehdotuksia käytännön kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi

ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuviossa 1 on esitettynä, kuinka koulutuksen ylläpitäjä ja oppilaitos

voivat vastata työelämän ja yhteiskunnan kansainvälisyysosaamisen tarpeisiin. Koulutuksen

ylläpitäjän strategioissa ja tutkinnon perusteissa asetetaan tavoitteet opiskelijoiden

kansainvälistymiselle, joihin sitten vastataan oppilaitoksen käytännön kansainvälisellä toiminnalla,

Tämä kehittää opiskelijan kansainvälisyysosaamista, joka on aikanaan realisoitavissa globaalissa

työelämässä ja yhteiskunnassa.

KUVIO 1. Työelämän ja yhteiskunnan kansainvälisyysosaamisen tarpeisiin vastaaminen

KANSAINVÄLISYYDEN KÄYTÄNNÖN
TOTEUTUS OPETUKSESSA

STRATEGIATTUTKINNON
PERUSTEET

OPISKELIJAN KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN

TYÖELÄMÄN JA
YHTEISKUNNAN

KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyys-
osaamisen
siirtyminen    Tavoitteet
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2 KANSAINVÄLISTYMISTÄ JA GLOBAALISUUTTA

Volmarin, Kyrön ja Turpeisen (2010) OPH:lle tekemän raportin “A bridge to the future: European

policy for vocational education and training 2002-2010. National policy report-Finland.” mukaan

talouden ja teknologian globalisoituminen sekä siitä johtuva nopea kansainvälinen muutos vaikuttaa

yhteiskuntaan kokonaisuudessaan.  Tieto on kilpailuvaltti yhteiskuntien kehittämisessä, ja tehokkaat

kansalliset innovaatiojärjestelmät ja alueelliset systeemit ovatkin entistä tärkeämmässä asemassa

yhteiskunnan kehitykselle. Monipuolinen kansainvälinen yhteistyö kulkee läpi kansallisen

innovaatiojärjestelmän, joka koostuu eri tavoin vuorovaikutuksessa olevien uuden informaation,

tiedon ja tieto-taidon tuottajista ja käyttäjistä. Innovaatiojärjestelmän ytimessä ovat koulutus,

tutkimus ja tuotekehitys sekä tietointensiivinen liiketoiminta ja teollisuus. Raportin mukaan juuri

koulutuksen kansainvälistyminen ja tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä

selvitä globaalissa kilpailussa. Kansainvälisen koulutusyhteistyön tulisi tukea myös alueellista

kehitystä ja liiketoimintaa. Opetussuunnitelmissa olevat opiskelijoiden ulkomaanvaihto-ohjelmat

tukevat kansainvälistymistä, mutta vaihtoihin osallistumisissa on kuitenkin eroja koulutusalojen

kesken. Raportissa esitetään huoli siitä, että ulkomaanvaihdot kohdentuvat usein ennestään hyvin

tuttuihin maihin, yleensä Länsi-Eurooppaan ja vaihtojakson aikana ainoa käytetty kieli on englanti.

Kehittämiskohteena nähdään ulkomaanvaihtojakson saaminen osaksi normaaleja oppilaitoksen

toimintoja. Jatkossa onkin haasteena saada vaihtojaksojen laatu ja seuranta paremmaksi. (OPH

2010, 17, 21–22, 65–67.) Tämä kuvailu tulevasta ja jo osittain olevasta yhteiskunnan muutoksesta

kuvaa hyvin kansainvälistymisen ja kansainvälisen toiminnan osaamistarvetta globaalissa

maailmassa. Puhuttaessa kansainvälisyydestä puhutaan aina samalla myös globaalisuudesta.

Tiedolla ja osaamisella on suuri merkitys, kun halutaan pärjätä globalisoituvassa maailmassa.

Koulutusjärjestelmien sekä koulutusorganisaatioiden on pystyttävä tukemaan nuorten kasvua

kansainvälistyvässä maailmassa.

Lehtisalon ja Raivolan (1999) mukaan suomalainen opetuskulttuuri on peräisin pääasiassa

saksalaisesta kulttuuripiiristä. Toisen maailmansodan jälkeen anglosaksinen suuntaus alkoi voittaa

alaa. Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden vaikutus on myös selvästi nähtävästi nykyisessä

opetuskulttuurissa. Nykyinen työelämäyhteistyötä korostava kulttuuri on paluuta takaisin

saksalaiseen koulutuskulttuuriin. (Lehtisalo & Raivola 1999, 189–190.) Ammatillisen koulutuksen

kansainvälisyyden kasvu on alkanut n. 1980-luvulta, jolloin silloinen Ammattikasvatushallitus oli

virallisten kulttuurivaihtosopimusten mukaisessa yhteistyössä mm. Pohjoismaiden, DDR:n ja Iso-

Britannian kanssa. Yhteyttä pidettiin kokousten ja oppilaitosvierailujen kautta. Vuonna 1986 Suomi
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sai kutsun ”Ammatillisen koulutuksen ensimmäiseen maailmankongressiin”, joka pidettiin Rio de

Janeirossa ja yhtenä järjestäjänä oli IVTO (International Vocational Training Organisation).

Maailmanlaajuinen kilpailutoiminta on käytännöllinen tapa vertailla eri maissa annettavaa

ammatillista koulutusta. (Pöyhönen & Sirkiä 2000, 242–243.) Kansainvälisyys on ollut osa

ammatillisesta koulutusta jo kauan, vaikka sitä ei välttämättä ole varsinaisesti mielletty erillisenä

toimintona. Sen merkityksen täsmentyminen on edelleen kesken. Kansainvälisyydessä on paljon

erilaisia ulottuvuuksia, joita hyödyntämällä opiskelijalla on mahdollisuus todelliseen kasvuun

globaaliksi toimijaksi. Kun oppilaitos organisoi esim. kansainvälisen vaihtojakson tai muun

tapahtuman, se on samalla myös turvallinen kokemus opiskelijalle.

Seuraavissa alaluvuissa avaan globaalisuuden ja kansainvälisyyden käsitteitä sekä tarkastelen

kansainvälisyyskasvatus-käsitettä. Lisäksi käyn läpi muutamia opetushallinnon ja EU:n

kansainvälisyyttä määritteleviä asiakirjoja. Lopuksi tarkastelen kansainvälisyyttä suhteessa

opetukseen ja työelämään.

2.1 Globaalisuus

Globaalisuus ja kansainvälisyys käsitetään usein samaksi asiaksi. Käsiteltäessä globaalisuutta

käsitellään aina samalla myös kansainvälisyyttä. Tästä syystä globaalisuuden ymmärtäminen on

edellytys kansainvälisyyosaamisen merkityksen ja tärkeyden sisäistämiselle.

OKM (2006) näkee globalisaation muutosprosessina, joka johtaa maailmanlaajuiseen

kokonaisvaltaiseen järjestelmään (OKM 2006, 29). Myös Kosonen (1999) näkee globalisaation

prosessina. Kansainvälisyyden ja globaalisuuden määritelmien eroksi Kosonen nimeää

kansallisvaltioiden välisen suhteet ja maailmanlaajuisen prosessin. Globaalisuuden edetessä

maantieteellisten ja kansallisvaltiollisten rajojen merkitys katoaa. (Allahwerdi 2001, 10.) Hanhisen

(2010) mukaan ”globalisaatio on monitasoinen prosessi, johon keskeisesti liittyy ihmisten,

tavaroiden sekä tiedon vaihdon ja liikkumisen valtava lisääntyminen maapallolla”. Hän nostaa esiin

myös globaalisuuden taloudellisen, poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Tieto- ja

viestintäteknologian avulla olemme enemmän tekemisissä toistemme kanssa riippumatta

asuinpaikoista, mutta samalla olemme yhä enemmän tietoisia myös erilaisista kriiseistä eri puolilla

maailmaa. (Hanhinen 2010, 34.) Stromquist (2002) lähestyy globalisoitumista kahdenlaisesta

näkökulmasta, taloudellisesta ja teknologisesta. Hänen mielestään globalisoituminen vaikuttaa
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hyvin laaja-alaisesti kaikkiin elämänaloihin ennennäkemättömällä tavalla, mm. sosiaaliseen

elämään. Nykyinen globalisoituminen on historiasta poikkeavaa siinä, että se koskee todella koko

maailmaan. Globalisaatio vaikuttaa myös koulutukseen. (Stromquist 2002, 2.) Globalisaatiota ei voi

nähdä joko pelkästään hyvänä tai pahana asiana, vaan tärkeintä on tiedostaa sen eri puolet

realistisesti. Varis (2008) näkee globalisoituvan maailman käsittävän erilaisia suuria sivilisaatioita

ja arvojärjestelmiä, joiden ymmärtäminen on lähes mahdotonta. Ammattikasvatukselle on

syntymässä kovia haasteita globalisoituvassa työelämässä, joka ei ole sitoutunut mihinkään

kulttuuriin tai historialliseen traditioon. Hän nostaakin esille mahdollisuuden, että tällaisen

kokonaisuuden hallintaan tarvitaan pieni ydinjoukko, joka pitää tällaisen kokonaisuuden käsissään.

(Varis 2008, 10–12.) On mahdotonta kouluttaa ketään valmiiksi sellaiseen maailmaan, josta kukaan

ei pysty varmasti sanomaan, kuinka se toimii tai kuka sitä hallinnoi ja organisoi. Koulutus voi

kuitenkin antaa opiskelijalla mahdollisuuden hankkia valmiudet toimia muuttuvissa olosuhteissa.

Widingin ja Martinin (2006) mukaan globalisaatio on syntynyt 2000-luvulla. Liiketoiminta on

siellä, missä osaaminen on. Hafner ja Owens (2008) pitävät globalisoitumista prosessina, jossa

liiketoiminta ja ihmiset eri maista integroidaan toimimaan saumattomasti läpi koko maailman.

Widing ja Martin (2006) esittävät, että jotta työvoima voisi kilpailla globaalisti, sillä on oltava

tiettyjä ominaisuuksia, mm. kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuviin työmarkkinoiden vaatimuksiin,

kykyä integroida ja soveltaa kykyjään ratkaista aitoja ongelmia, elinikäistä oppimista ja kykyä

työskennellä tiiminä. (Hafner ja Owens 2008, 15–16.) Mitleton-Kelly (2003) tarkastelee

työmarkkinoiden ylikansallistumista osana globalisoitumista yhteisevolutionaarisesta

näkökulmasta. Erilaisten osien päällekkäiset järjestelmät ja järjestelmien toimijat muodostavat

kompleksisen ilmiön. Näiden välillä on yhteyksiä ja keskinäisiä riippuvuuksia, jolloin muutoksia

kohdatessaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. (Raunio 2004, 60.) Tulevaisuuden työntekijältä

edellytetään paljon myös sellaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan jo nyt työelämässä. Ongelma on,

että nykyisessä työelämässä työskentely yleensä tapahtuu kulttuurisesti tutussa

toimintaympäristössä, kun globaalissa ajattelussa työskentelyn oletetaan olevan perinteisestä

kulttuurisidonnaisuudesta vapaa.

Bartlett ja Davidson (2003) mukaan kansallisen kulttuurin rinnalle on syntymässä

organisationaalinen kulttuuri yksilön identiteetin muodostajana.  Työntekijä voi identifioida itsensä

tietyn yrityksen kansalaiseksi riippumatta siitä, missä maassa yritys toimii, ja toimia siten hyvin

globaalisti. Tällaisella työntekijällä on monikulttuurinen identiteetti: oma ammattiala, yritys,

kotikansalaisuus, yrityksen kansallisuus, tiimin jäsenyys. (Bartlett ja Davidson 2003, 169.) Raunio
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(2004) kuvaa globaalia työntekijää osaajana, joka hahmottaa maailmaa enemmän oman toimialansa

osaamiskeskittymien ja työmarkkinoiden muodostamana verkostona kuin kansallisvaltioina ja

kaupunkeina.  Raunion mukaan työvoiman merkitys ylikansallisissa työmarkkinoissa muuttuu:

”osaava työntekijä on globaaleilla työmarkkinoilla liikkuva kyvykkyyspaketti, jonka panosta

pyritään ohjaamaan alueelle globaalin kilpailukyvyn vahvistamiseksi”.  Vaikka globaalitalous ja sen

ilmiöiden vaikutus tunnustetaan kansantalouden kehittymisen perustaksi, silti kotimaasta ulkomaille

töihin siirtyminen koetaan omaa identiteettiä uhkaavaksi. (Raunio 2004, 71, 79). Globaalin

työntekijän odotettaisiin Raunion sekä Bartlettin ja Davidsonin mukaan toimivan irrallaan omasta

taustastaan neutraalissa ympäristössä. Ihmisen tulisi siis erottaa itsessään työntekijän ja kulttuurisen

persoonat erilleen. Ylikansalliset organisaatiot olisivat siten jo niin kulttuureista vapaita, etteivät eri

maissa toimivissa toimipisteissä kyseisen maan kulttuuri ja toimintatavat enää erotu.  Näiden

näkemysten mukaan kansainvälisyys tai kansallisuus ei riipu yksilön taustakulttuurista, vaan

organisaation rakentamasta kulttuurista riippuen siitä, onko se kansallinen vai ylikansallinen.

Työvoima nähdään tuotannontekijänä, jonka on sopeuduttava uudenlaisiin ja nopeastikin

muuttuviin olosuhteisiin ja osaamisvaatimuksiin ollakseen myyvä ja haluttu. Tätä

muuntautumiskykyä voidaan tukea jatkuvalla kouluttautumisella.

Globalisoituminen on mukana kaikessa. Samalla kun maailma on kutistunut ymmärrettäväksi

kokonaisuudeksi tieto- ja viestintäteknologian kautta, olemme joutuneet ja joudumme vastakkain

sellaisten asioiden kanssa, joihin oma ymmärryksemme ja kokemuksemme eivät aina riitä.

Tulkitsemme ja analysoimme asioita oman käsitemaailmamme ja kulttuurimme lähtökohdista, joka

ei suinkaan aina anna oikeutta tulkinnan kohteelle.  Väärintulkintojen seuraukset voivat olla todella

ikävät. Auttamishaluisena saatetaankin aikaansaada enemmän sekaannusta ja vahinkoa kuin

tarkoitettua hyvää, kun toimitaan itselle oudon kulttuurin ja elämänympäristön kanssa.

Globaalisuuden ymmärtäminen eräänlaisena maailman harmonisointiprosessina herättää

kysymyksen, kenen näkökulmasta harmonisointi tulisi tehdä. Liiketalouden näkökulmasta

globaalisuus tarkoittaa valtakunnan rajoista riippumatonta markkina-aluetta. Jos globaalisuus taas

nähdään mahdollisuutena olla yhteydessä toisiin, mahdollisesti ymmärtää toisiamme paremmin sekä

oppia toisiltamme, prosessilla on inhimillinen päämäärä. Tavoitemäärittely globalisoitumiselle

tarvitaan, jotta tiedetään, mitä tavoitellaan ja kenen ehdoilla.
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2.2 Kansainvälisyys

Talvenmäen (2003) väitöskirjassa on mainittu, että Ollikaisen ja Honkasen (1996) mukaan

kansainvälisyys-käsite on määrittelemättä yhteisesti hyväksytyllä tavalla (Talvenmäki 2003, 35).

Nykysuomen sanakirja (1976) määrittelee kansainvälinen – adjektiivin seuraavasti: ”eri kansojen tai

valtioiden välinen, niitä koskeva, tarkoittava, sitova, velvoittava tai niille yhteinen,

internationaalinen” sekä erikoismerkityksessä ”kansainvälisesti kilpailukelpoinen, maailman

parhaiden veroinen” (Nykysuomen sanakirja 1976, 187). Globaali-sanaa ei edellä viitatussa

sanakirjassa ole. Bartlett ja Davidson (2003) erottavat kansainvälisyyden ja globaalisuuden siten,

että kansainvälisyys tarkoittaa toimintaa useassa maassa, kun taas globaalisuudessa pyritään usean

löytämään yhteisymmärrys useiden maiden kesken (Bartlett ja Davidson 2003, 11). Kansainvälisesti

toimittaessa kotipaikkana on oma kotimaa, kun taas globaalisti toimittaessa kotimaana on koko

maailma. Globaalisuus edellyttää kansainvälisyyttä, mutta kansainvälisyys ei välttämättä edellytä

globaalisuutta.

Kansainvälisyys-käsitettä käytetään rinnan mm. globaalisuuden ja monikulttuurisuuden kanssa, eikä

näiden käsitteiden eroa välttämättä aina edes tarvitse tai nähdä tarpeelliseksi avata. Sanat ilmaisevat

jotain, mikä liittyy ulkomaalaisten kanssa toimimiseen. Kansainvälisyyden ja eri kulttuurien

ymmärtämisen lisäämiseen on tarvetta. Myös monikulttuurisuuden ja maahanmuuton lisäännyttyä

termien tarkentaminen on tarpeen. Horstin (2000) mukaan monikulttuurisuudella tavoitellaan

harmonista tilaa, jossa eri kulttuurit elävät sulassa sovussa yhteiskunnassa (Koskinen 2003, 40).

Maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena on heidän mahdollisimman hyvä sulautuminsensa

paikalliseen väestöön siten, että he voivat kokea olevansa osa yhteisöä. Kansainvälisessä

toiminnassa ja yhteistyössä eroavuuksien ja erillisyyden säilyminen toimijoiden kesken on sallittua,

eikä tällaista adaptaatiota edes oleteta tapahtuvan. Tavoitteena on enemmänkin olla väliaikaisesti

yhteydessä ulkomaalaisiin tai ulkomaalaisuuteen ja hyödyntää erilaisuutta ja erilaista toiminnan

tapaa.

Kansainvälisyys merkitsee meille eri asioita. Suoranaista kosketusta ns. ulkomaalaisuuteen ei

edellytetä, vaan ilmiö on ympärillämme jopa niin, ettemme sen läsnäoloa edes erikseen huomaa.

Kansainvälisyys-käsitettä selitetään myös kehittymisprosessien kautta. Koskinen (2003) toteaa

kansainvälistymisen indikoivan nykyaikaista organisaatiota: ”kansainvälistyminen on osa toiminnan

hengen ja mentaliteetin uudistumista ja profiloitumista, missä uudistuneet strategiat nostetaan esiin

ja tarkastellaan uusin kriteerein” (Koskinen 2003, 35). Talvenmäki (2003) näkee kansainvälisyyden
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vuorovaikutuksen kautta: ”kansainvälistymistä voi tarkastella yksittäisten henkilöiden ja ryhmien

väliseen käytännön vuorovaikutukseen liittyvänä yksilöiden oppimis- ja kehittymis- ja

kouluyhteisön kehittämisprosessina” (Talvenmäki 2003, 35). Määritelmistä on löydettävissä

kehittymisen tavoite, jolloin kansainvälistymisellä oletetaan olevan uudistava vaikutus. Uusiin

kulttuureihin tutustuminen luonnollisesti tuo uusia näkökulmia asioihin. Vuorovaikutustilanteet

tulee nähdä tietoisesti oppimismahdollisuuksina, jolloin näihin tilanteisiin hakeuduttaisiin tietoisesti

ja kenties jopa tavoiteorientoidusti.

Tässä tutkimuksessa kansainvälisyydellä tarkoitetaan joko kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa

ajallisesti rajattua työhön, opintoihin tai vapaa-aikaan liittyvää vuorovaikutteista toimintaa

ulkomaalaisten kanssa.  Vuorovaikutus voi olla konkreettista tai virtuaalista toimintaa, jossa on

otettava huomioon erilaiset kulttuurit ja toimintatavat.

2.3 Kansainvälisyyskasvatus

UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on antanut useita

suosituksia kansainvälisyyskasvatuksesta. 1990-luvulla UNESCO:n suosituksissa

kansainvälisyyskasvatus kattaa demokratia- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen, rauhan kulttuurin

vahvistamisen ja ihmisoikeuskasvatuksen. Lisäksi on mainittava kehitys-, kulttuuri- ja

ympäristökasvatus. OPH:n tehtävänä on huolehtia, että kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet

tulevat huomioiduksi myös suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. (Allahwerdi 2001, 27–29, 53.)

OKM:n (2006) ehdotuksessa on tavoitteet kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmaksi.

Tavoitteena on eri tavoin tukea ja kehittää kansainvälisyyskasvatusta niin oppilaitoksissa,

kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskuudessa kuin julkishallinnossa, yritysmaailmassa ja eri

järjestöissä. Kansainvälisyyskasvatuksella tarkoitetaan erilaisia toimintoja, joiden avulla yksilön

tulisi kasvaa kohti eettisesti toimivaa kriittistä maailmankansalaisuutta. Tällainen henkilö ymmärtää

luonnonvarojen rajallisuuden, globaalin talouden sekä oikeudenmukaisen, yhdenvertaisen että

tasapuolisen toiminnan merkityksen maailmanrauhalle. (OKM 2006, 15.) Toimenpideohjelma

sisältää hyvin yksityiskohtaiset linjaukset toiminnoista, arvioinnista ja toimijoiden yhteistyöstä.

OKM:n kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmassa mainitaan maailmankansalaisuuden

tavoitteleminen. Maailmankansalaisuutta ei kuitenkaan erityisesti määritellä toimenpideohjelmassa.
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Kansainvälisyyden yhteydessä puhutaan globaalisuudesta, maahanmuutosta,

kotikansainvälisyydestä, maailmankansalaisuudesta ja kansainvälisyyskasvatuksesta hyvin

vaihtelevissa konteksteissa ilman että niiden yhteyksiä toisiinsa määriteltäisiin tarkkaan. Termit

eivät ole synonyymeja, mutta niiden merkitys on lähellä toisiaan. Niiden käyttäminen eri tilanteissa

hieman eri painotuksilla aiheuttaa helposti sekaannusta. Termien määrittely on tarpeen, koska

valtioiden rajojen avautuessa yhä enemmän, ihmisten tulisi tiedostaa, mitä erilaisissa tavoitteissa

ilmaistuilla termeillä todellisuudessa tavoitellaan. Kansainvälistymisen edistäminen on eri asia kuin

maailmankansalaisuuden tavoittelu.

2.4 Kansainvälisyyttä määrittävät asiakirjat

Opetushallinto

Tässä alaluvussa käsittelen lyhyesti opetushallinnon näkemyksiä kansainvälisyyden kehittämiseksi

toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Opetushallinto on tuottanut runsaasti kansainvälisyyttä

tutkivia raportteja sekä oppaita kansainvälistymisen tueksi. Näiden tavoitteena on kehittää

kansainvälistä toimintaa sekä madaltaa kynnystä osallistua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin tai

muihin kansainvälisiin toimintoihin. Työryhmäraporteissa myös kuvataan OPH:n roolia suhteessa

Euroopan unioniin sekä sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi olen ottanut tähän

tarkasteluun mukaan OKM:n laatiman kehittämissuunnitelman: ”Koulutus ja tutkimus vuosina

2011–2016, Kehittämissuunnitelma”. Kehittämissuunnitelma antaa koulutukselle hallituskauden

suuntaviitat, jotka sitten tulee näkyä myös oppilaitoksen toiminnan toteuttamisessa.

OPH:n kansainvälisen toiminta on jaettu eri toimintayksiköiden tehtäviksi. Oppilaitoksen

näkökulmasta tärkeimpiä yksiköitä ovat Ammattikoulutus-toimintayksikkö ja Ammattikoulutuksen

kehittäminen -yksikkö. Ammattikoulutus-toimintayksikkö huolehtii mm. ammattipätevyyden ja

tutkintojen tunnustamisesta sekä kansainväliseen vertailuun sekä tutkintojen viitekehyksiin

liittyvistä tehtävistä. Ammattikoulutuksen kehittämisen yksikkö huolehtii kansainvälistymiseen

liittyvistä ammattikoulutuksen kehittämis- ja tukitoimista. OPH on nostanut

kansainvälisyyskasvatuksen rinnalle globaalikasvatuksen ja sen mukana globaalin vastuun

tematiikan. OPH tukee ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä yhteistyönä toteutettavina

hankkeina, joissa syntyneitä tuloksia voidaan hyödyntää kehittämistoiminnassa. Hankkeita voidaan
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toteuttaa myös Euroopan ulkopuolisilla alueilla, jos yhteistyötä ovat toteuttamassa kansalliset

verkostot: esim. Venäjä-, Kiina- ja Intia verkostot. OPH:lla on merkittävä rooli myös EU:n

ammatillisen koulutuksen yhteistyön tehostamisessa. OPH:n tehtäväksi on määrätty osallistuminen

eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET = The

European Credit System for Vocational Education and Training) sekä eurooppalaisen tutkintojen

viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen

(NQF = National Quality Framework) toimeenpanoon. Lisäksi Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n

ammatillisen koulutuksen laatuverkoston toimintaan. OPH vastaa myös EU-kuljettajadirektiivin

toimeenpanosta, ohjauksesta ja valvonnasta mm. kuljetusalan ja metsäalan kuljettajakoulutuksissa.

(OPH 2010:2, 8, 10, 12, 20–21.)

OPH:n ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen (Centre for International Mobility, CIMO)

(2008) yhteistyössä tekemä opas ”Osaanko? Uskallanko? - Tottakai! Opas koulujen

kansainvälistymiseen” on kiteyttänyt kansainvälisyyden hyödyt oppilaan, opettajan ja rehtorin sekä

oppilaitoksen näkökulmista. Vaikka tämä opas ei ole suunnattu ammatillisille oppilaitoksille, nämä

tavoitteet ovat niillekin sopivia. Kotikansainvälisyys rikastuttaa oman alueen kieltä ja kulttuuria ja

kehittää tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettavaan oppimista. Lisäksi se antaa uuden

näkökulman alueen elinkeinoelämän kansainvälisyyteen. Oppilaan osallistuessa kansainväliseen

toimintaan hänen suhteensa sekä omaan että vieraaseen kulttuuriin ja maahan muuttuu kokemuksen

lisääntyessä. Kieli-, viestintä- ja sosiaaliset taidot paranevat oppilaan ollessa kanssakäymisessä

uusien ihmisten ja kulttuurien kanssa. Huomatessaan pärjäävänsä uusissa tilanteissa ja

toimintaympäristöissä itseluottamus kasvaa ja kyky selvitä haastavista tilanteista paranee.

Oppilaitos hyötyy kansainvälisestä toiminnasta toimijoidensa kautta. Oppilaitoksen henkilöstön

osallistuessa kansainväliseen toimintaan kompetenssi laajenee, myös kielitaidon ja kulttuurisen

osaamisen kautta. Tämä vaikuttaa työmotivaatioon ja osaltaan voi vaikuttaa myös urakehitykseen.

Työskentelytavat monipuolistuvat ja tiimityöskentely tulee sujuvaksi, jonka lisäksi näkökulmien

laajentuessa myös oma oppilaitos näyttäytyy uudessa valossa. Oppilaitokseen tulee uusia

toimintatapoja verkostoitumisen myötä ja samalla tieto sekä omasta maasta että ulkomaista

lisääntyy. Verkostoitumalla on mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja jakaa työtaakkaa. Oppaan

mukaan ”koulutuksen järjestäjän ja oman maakunnan tai läänin osallistuminen kansainväliseen

toimintaan mahdollistaa kestävät ratkaisut yhteistyön painopisteiden valinnassa, työnjaossa ja

resursoinnissa”. (OPH 2008, 8, 15, 23, 34).
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Kuntapäättäjille ja rehtoreille suunnatussa oppaassa rohkaistaan luottamusmiehiä ja koulun johtoa

lähtemään mukaan kansainväliseen toimintaan esimerkkien avulla. Esimerkeissä tulee esille

oppilaitoksen ja oppilaitoksen ylläpitäjän yhteyden tärkeys kansainvälisyysstrategian

rakentamisessa. Vaasan kaupungin koulutoimenjohtaja Minna Laatu mainitsee, kuinka Vaasan

kaupungin kansainvälistymissuunnitelmassa on määritelty perustelut kansainväliselle toiminnalle,

koulujen rooli tässä työssä sekä opetussuunnitelmalliset yhteydet. Jotta kansainvälinen toiminta

olisi turvattu, tulee Laadun mukaan oppilaitoksesta löytyä asiasta innostuneita henkilöitä, riittävästi

rahoitusta sekä kansainvälisten asioiden arvostamista kuntapäättäjiltä. (OPH 2008, 12). OPH (2010)

on laatinut oppaan myös kansainvälisyysstrategian luomista varten. Opas on rakennettu siten, että se

jo itsessään antaa organisaatiolle tietoa erilaisista toimintatavoista. Oppaassa korostuu organisaation

yhdessä tekeminen kansainvälisyydessä sekä sitouttamisen tarve toimintaan ja tavoitteisiin. Lisäksi

siinä muistutetaan, että ammatillisen koulutuksen kehittämisellä on vaikutusta kansainväliseen

kilpailukykyyn. Tähän päästään vaikuttamaan antamalla opiskelijoille valmiudet työskennellä

kansainvälisessä toimintaympäristössä. (OPH 2010:10, 26.)

Useissa oppaissa tulee selkeästi esille laajamittaisen sitoutumisen tarve. Tiedostetaan selvästi, että

kansainvälisyyteen on turha panostaa, ellei sitä tehdä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti

organisaation muun työn rinnalla. Erityisesti OPH:n oppaissa on hyvin paljon käytännönläheisiä

ohjeita ja ideoita. Oppaiden tavoitteena näyttää selkeästi olevan tavoite tehdä kansainväliseen

toimintaan lähteminen mahdollisimman helpoksi ja jopa houkuttelevaksi. Mikä merkitys näillä

oppailla on käytännössä kansainvälistymisen edistämiseksi, on mahdoton sanoa ilman erillistä

tutkimusta. Joka tapauksessa kansainvälistä toimintaa aloittelevalla on runsaasti kirjallista tietoa

tarjolla.

Kehittämissuunnitelma

OKM laatii joka neljäs vuosi suunnitelman OKM:n hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa

harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä.  15.2.2011 hyväksyttiin kehittämissuunnitelma vuosille

2011–2016: ”Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016, Kehittämissuunnitelma”. Tässä

kehittämissuunnitelmassa painopisteinä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja

kilpailukyvyn vahvistaminen.  Suomalainen kansainvälinen kilpailukyky nojaa mm. vahvaan

ammatilliseen osaamiseen. Tämä mahdollistaa myös innovaatiokyvyn kehittymisen ja
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innovaatioiden nopeat tuotantosovellukset. Monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus on

edellytys kansainvälisessä toimintaympäristössä toimittaessa. Kielitaitoa tulisi saada laajennettua

englanninkielen lisäksi muihin kieliin sekä varmistaa riittävä alueellinen opetustarjonta.

Ammatillisessa koulutuksessa kasvava osa opinnoista suoritetaan ulkomailla. Kansainvälinen

yhteistyö edellyttää oppilaitoksen henkilöstön kansainvälisyysosaamisen lisäämistä tällä kentällä.

Osaamisen Euroopan laajuinen vertailtavuus edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja

tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiselle on laadittu

neljä tavoitetta:

”90. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, tutkinnon suorittaneiden ja

opetushenkilöstön liikkuvuutta lisätään edelleen. Tavoitteena on lisätä pitkäkestoista

opiskelijaliikkuvuutta 30 % ja opettajien kansainvälisiä työelämäjaksoja ja muuta

liikkuvuutta 20 % vuoteen 2016 mennessä. Edistetään koulutuksen järjestäjien

mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen vertaisoppimiseen ja -arviointiin.

91. Vaikutetaan aktiivisesti eurooppalaisen ammatillisen koulutuspolitiikan

tavoitteenasetteluun ja edistetään ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön

(Kööpenhaminan prosessi) tavoitteiden saavuttamista Suomessa.

92. Lisätään ammatilliseen koulutukseen liittyvää opetushallinnon ja ammatillisen

koulutuksen järjestäjien verkostojen yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisten

maiden kanssa.

93. Tehostetaan ulkomailla suoritettuja opintojen, työssäoppimisen ja työkokemuksen

hyväksilukemista osana ammatillisen tutkinnon suorittamista.” (OKM 2012:1, 41.)

Suomi on sitoutunut suomalaisen ja eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, kansalaisten

hyvinvoinnin parantamiseksi ja julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi kehittämään näitä

tukevia osa-alueita. (OKM 2012:1, 9, 12, 18, 41.)

Kehittämissuunnitelma on koulutusta ohjaava asiakirja. Koulutuksen järjestäjän tulee opetusta

suunnitellessaan ja kehittäessään huomioida suunnitelman tavoitteet. Kansainvälisyyden osalta tämä

suunnitelma sisältää selkeästi tavoitteita, joiden avulla pyritään parantamaan suomalaisten

menestymistä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kielitaidon kehittämisen sekä kulttuurien
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tuntemuksen parantamisen avulla toimiminen erilaisissa olosuhteissa on sujuvampaa. Ulkomailla

suoritettujen opintojen tunnustaminen helpottaa opintojen jatkamista sekä työnsaantia ulkomailla, ja

on myös samalla opiskelijalle houkutteleva vaihtoehto suorittaa opinto- tai työjaksoja ulkomailla.

Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen tuottavat pysyviä toimintasuhteita ulkomaisiin

toimijoihin, jolloin toiminta helpottuu ja tulee arkisemmaksi työmuodoksi. Opetushenkilöstön

kansainvälisyyden kehittämisen kautta kansainvälisyyden toteuttamisen kynnys opetuksessa laskee.

Yhteistoiminnan edetessä on mahdollista vaikuttaa eurooppalaiseen koulutuspolitiikkaan.

Kansainvälisyyden laajentaminen yli Euroopan rajojen on luonteva jatko kansainvälisyyden

arkipäiväistyessä toiminnoissa.

EU ja nuorten kansainvälisyys

EU:ssa nähdään nuorten liikkuvuuden olevan vastaus mahdolliseen työvoima- ja osaamispulaan

tulevaisuudessa. Erilaisissa päätöslauselmissa ja tiedonannoissa korostetaan liikkuvuuden esteiden

poistamista sekä tutkintojen ja opitun yhteismitallistamista. Tavoitteena vaikuttaa olevan ns.

eurooppalaisen kansalaisuuden syntyminen.

EU:n tavoitteet ammatilliselle koulutukselle tulevat esiin vuonna 2002 annetussa Kööpenhaminan

julistuksessa, jossa yhtenä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja laadun

parantaminen sekä liikkuvuuden ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen koulutuksen alalla.

Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä opintojen siirrettävyyttä eri maiden tutkintojen ja

opintojen välillä, jotta mm. työelämän on helpompi vertailla ja tulkita opinto- ja työtodistuksia.

Lisäksi koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen hyväksymisen kehittämiseksi on

löydettävä ratkaisuja. Tämän tulisi edistää liikkuvuutta koulutus- ja työmarkkinoilla.

Kööpenhaminan julistuksessa on kahdeksan tavoitealuetta: eurooppalainen ulottuvuus, koulutuksen

vertailtavuuden parantaminen, ohjauksen ja neuvonnan kehitys, opintosuoritusten siirtomekanismi,

toimialakohtainen koulutus, yhteiset laatukriteerit, non-formaalin (epävirallinen oppiminen) ja

informaalin (arkioppiminen) koulutuksen tunnustaminen ja opettajien ja kouluttajien

koulutustarpeet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan koulutettua henkilöstä ja laadukasta

koulutusta. Euroopan laajuinen yhteistyö sekä työ- että koulumaailman kesken kehittää ammatillista

koulutusta toivottuun suuntaan kohti eurooppalaista ulottuvuutta. (Virtanen & Jauhola 2004, 8.)
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EU on useissa asiakirjoissa huomioinut erityisesti nuorten kansainvälistymisen tarpeen.

Asiakirjoissa tavoitteena vaikuttaa olevan eräänlaisen eurooppalaisen kansalaisuuden

saavuttaminen. Figelin ja Špidlan Euroopan yhteisöjen komissiolle laatimassa tiedonannossa (2005)

nähdään tulevaisuuden työvoimana olevalla nuorisolla olevan merkittävä rooli Lissabonin

sopimuksen tavoitteisiin pääsyssä. Korkeatasoisen ja soveltuvan koulutuksen kautta hankitulla

kompetenssilla nuoriso pystyy vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin tutkimusosaamisen,

innovatiivisuuden ja yrittäjyyden suhteen. Tämän saavuttamiseksi on panostettava myös sosiaalisen

ja ekonomisen epätasa-arvoisuuden poistamiseen. Eurooppa-neuvoston hyväksymässä

nuorisosopimuksessa keskitytään toimenpiteisiin työllisyyden, integroitumisen ja sosiaalisen

aseman parantamiseen ja koulutuksen ja liikkuvuuteen sekä työ- ja perhe-elämän

yhteensovittamiseen. Liikkuvuuden helpottamiseksi tulee lisätä avoimuutta ja tiedottamista työ- ja

koulutusmahdollisuuksista, samalla kun työllisyyspalveluja uudistetaan. (Figel & Špidlan 2005, 3–

8.)

EU:n ministerineuvoston ja EU:n hallituksien ja jäsenvaltioiden edustajien päätöslauselmassa

(2008) nuorison liikkuvuudesta painotetaan liikkuvuutta estävien rajoitusten ja esteiden poistamista.

Samassa päätöslauselmassa ehdotetaan avainperiaatteita varmistamaan vaihtoon liittyvien

valmistelujen, avustamisen ja arvioinnin onnistumiseksi. Lisäksi panostetaan opiskelijoiden ja

opettajien liikkuvuuteen, tutkintojen ja vaihtojen tunnistamisen läpinäkyvyyteen ja instituutioiden

väliseen yhteistyöhön. Liikkuvuuden merkitystä kompetenssin hankinnassa korostetaan.

Liikkuvuudella tavoitellaan mm. eurooppalaista kansalaisuutta ja kilpailukykyisyyttä, koulutuksen

ja nuorten kokemusten laajentumista ja rikastumista sekä kulttuurienvälisen ymmärryksen

kehittymistä. Tavoitteena on saada erityisesti jokaiselle ammatillisissa opinnoissa olevalle

mahdollisuus liikkuvuuteen opintojen aikana, samoin kuin oppilaitosten henkilöstölle. Lisäksi

päätöslauselmassa huomioidaan erikseen opiskelijat, jotka eivät tavallisesti osallistu

liikkuvuusohjelmiin. (EU:n ministerineuvosto 2008, 1–4.)

Merkittävä osa ihmisistä tulee tulevaisuudessa työskentelemään tieto- ja taitointensiivisillä aloilla

vuoteen 2020 mennessä. Globalisaatio, teknologinen ja organisaationalinen muutos sekä uudet

kansainväliset talousmallit vaikuttavat muutokseen. Kysymys onkin työntekijöiden osaamisen ja

työpaikkojen osaamisvaatimuksen kohtaamisesta. Euroopalla on kilpailevia maita, mm. ns. BRIC-

maat (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), jotka kehittyvät nopeasti myös osaamisessa, ja siten ovat

kilpailijoita korkeaa osaamista vaativista työpaikoista. Eurooppa on jo osittain hävinnyt tässä

kilpailussa. Olennaista on löytää osaamisen varanto suhteessa oikeaan työpaikkaan. (European
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Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop 2010, 69, 79.) Itsetyytyväisyyteen ei

Suomessakaan ole syytä sortua, vaikka osaamisen korkea taso on kansainvälisestikin tunnustettua.

Kansainvälinen ja globaali maailma, ja sen mukana vaatimukset ja odotukset muuttuvat jatkuvasti.

Siksi on olennaisen tärkeää, että tulevilla työntekijöillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet

sopeutua muuttuviin vaatimuksiin.

2.5 Kansainvälisyys, opetus ja opettaja

Koramon (2012) raportissa OPH:n laatimissa tutkinnon perusteissa kansainvälisyys on huomioitu

tutkintojen ja koulutusohjelmien/osaamisalojen sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa ja

arviointikriteereissä vaihdellen eri tutkinnoittain:

”Tutkinnon perusteiden mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät voivat

hyödyntää kansainvälisyysosaamisen hankkimisessa pakollisten tutkinnon osien

lisäksi ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisuutta.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjät voivat tarjota myös

yhteistyössä työelämän kanssa erikseen kehitettyjä ns. paikallisia tutkinnon osia, jotka

on suunniteltu kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi

ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan tutkintoa yksilöllisesti laajentamalla

erikoistua kansainvälistyvän työelämän tehtäviin ja työssäoppimisen ja

ammattiosaamisen näyttöjä voidaan toteuttaa kansainvälisillä työpaikoilla kotimaassa

ja ulkomailla. Tutkinnon suorittamisessa ja kansainvälisyyden edistämisessä voidaan

hyödyntää myös kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja ja harjoitusyritysmessuja sekä

alakohtaisia yhteistyöseminaareja.” (Koramo 2012, 7.)

Verkostoilla on suuri merkitys kansainvälisen toiminnan kehittämisessä. Opiskelijoiden ja

henkilöstön liikkuvuuden lisääminen on sujuvampaa tutun organisaation kanssa. Kansainvälisen

toiminnan strategian laadinnassa tulisi sitouttaa opiskelijat ja henkilöstö jo suunnitteluvaiheessa.

Samalla kansainvälinen toiminta tulisi osaksi oppilaitoksen ydintoimintaa ja kehittämistä. (Koramo

2012, 9–10.) Kansainvälisyys on, tai tulisi olla, toisen asteen ammatillisen koulutuksen arkea.

Tutkinnon perusteet rohkaisevat mahdollistamaan kansainvälistä toimintaa, vaikkakaan ne eivät

suoranaisesti ainakaan vielä ehdottomasti edellytä kansainvälistä toimintaa.
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OPH:n, Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja CIMO:n

(2008) toisen asteen oppilaitoksille tekemän tutkimuksen mukaan kansainvälisyys nähdään

oppilaitoksissa tärkeänä, mutta strategioihin kirjatut tavoitteet eivät aina käytännössä toteutuneet.

Strategioissa kansainvälisen toiminnan kasvu oli merkittävässä asemassa. Toiminnan laadun ja

sisällön pohdinta oli vähäisempää, samoin kuin oppilaitoksen rooli osana laajempaa kansainvälistä

toimintaympäristöä. Kansainvälisyyden avaaminen laaja-alaisesti strategioissa on selkeä

kehittämisen kohde toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi tutkimuksessa tuli ilmi, että kaikki

oppilaitoksen tekemä kansainvälinen toiminta ei välttämättä ole kuvattu strategioissa. Tällöin myös

toiminnan realistinen resursointi on epätodennäköistä. Tutkimuksen perusteella esitetään, että

kansainvälistä toimintaa tulisi hoitaa tiiminä, jossa olisi riittävä edustus eri koulutusaloilta ja

kansainvälisiä asioiden hoitajista. Kansainvälisen toiminnan tulisi olla suunniteltua myös

pedagogisista lähtökohdista, jotta opiskelijat saisivat toiminnasta mahdollisimman suuren hyödyn.

Jatkossa kansainvälisen kokemuksen opintosuorituksiksi muuttamisen mahdollisuus kehittää

oppilaitoksen toimintaa sekä kykyä tarkastella asiaa laadullisesta ja sisällöllisestä näkökulmasta.

(OPH, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu & CIMO 2008, 34–41.) Tähän tutkimukseen on

hyvin kiteytetty ne elementit, joihin toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulee

lähitulevaisuudessa panostaa. Kansainvälisellä toiminnalla tulee olla sidos ydintoimintaan, jolloin

sitä ei välttämättä enää edes tarvitse erottaa, tai ehkä jopa ei enää pysty erottamaan erilliseksi

toiminnoksi. Kehitettäessä kansainvälistä toimintaa osaksi ydintoimintaa on siihen paneuduttava

myös hanketoiminnan ulkopuolella. Tämän kustannuksen arviointi edellyttää hyvää suunnittelua,

joka puolestaan edellyttää kansainvälisyyden hyväksymistä osaksi strategista toimintaa. Tähän

vaikuttaa myös opetushenkilöstön sitoutuminen.

Useammassakin tutkimuksessa on vahvasti esillä henkilöstön suhtautumisen vaikutus

kansainvälisyyden teeman hyväksyntään tai hylkäämiseen osana oppilaitoksen ydintoimintaa.

Mahlamäki-Kultasen ja Susimetsän (2008) tutkimuksessa selvisi, että tehokkaan kansainvälisen

toiminnan edellytys on johdon ja opettajien sitoutuminen toimintaan (Opetushallitus 2008, 79).

Koskisen (2003) väitöskirjassa mainitun Linnasaaren (1998) tekemän tutkimuksen mukaan koulun

kehittymisen edellytyksenä on laaja-alainen toimijoiden kouluttaminen ja yhdessä toimiminen

käsittäen henkilöstön, päättäjät ja huoltajat (Koskinen 2003, 47). Allahwerdin (2001) mukaan

kansainvälisyyskasvatuksen toteutuminen on sidoksissa opettajan saamaan

kansainvälisyyskasvatuksen opettamisen valmiuksiin opettajakoulutuksen aikana. Tässä on ollut

kirjavuutta ja puutteitakin. Koska aihealue on laaja ja sisällöt muuttuvat nopeasti, opettajan tulisikin

opettaa oppijoita toimimaan erilaisissa tietoympäristöissä. (Allahwerdi 2001, 108–111.) Kaikkonen
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(1999) pitää opettajan omaa ymmärrystä ja toimintaa perusedellytyksenä kulttuurien väliselle

kasvatukselle kohti monitulkintaista maailmaa (Talvenmäki 2003, 41). Miettinen (1993) käsittelee

näkemyksellisyyden merkitystä asiantuntijuuden kasvun taustalla. Hän käyttää esimerkkinä

opettajaa, joka opetustyötä kehittääkseen tarvitsee erilaisia näkemyksiä sen olemuksesta ja

kehittämisestä. Jotta näkemyksellisyys palvelisi ammatillista kasvua, se tarvitsee tuekseen

reflektiivisen ajattelun. (Eteläpelto & Miettinen 1993, 97.)

Opettajan sitoutuminen ja asennoituminen oppilaitoksen kansainväliseen toimintaan vaikuttaa

olevan uskottavuuden ja toiminnan kehittymisen perusedellytys. Sen lisäksi, että opettaja ja muu

henkilöstö sitoutuvat kansainväliseen toimintaan, edellytetään riittävien toiminnallisten edellytysten

ja resurssien varaamista tähän toimintaan. On epärealistista asettaa korkeita tavoitteita uudelle ja

vahvasti kehitettävälle toiminnalle, jos siihen ei varata riittävästi resursseja. Pelkkä rahallinen

resursointi ei riitä, vaan on myös panostettava koulutukseen, yhteyksien luomiseen,

virtuaaliteknologian kehittämiseen yhteydenpidon helpottamiseksi, opetussuunnitelmien ja niiden

toteuttamisen kehittämiseen sekä määrätietoiseen kansainvälisyyden arkipäiväistämiseen osaksi

perustehtävää.

Honka, Lampinen ja Vertanen (2010) ovat toimittaneet OPH:lle selvityksen, jossa käsitellään uutta

opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Koska opettajakoulutus rakentuu

tutkinnolle ja työkokemukselle, on osa opettajaksi kouluttautuvista ollut mukana kansainvälisessä

toimintaympäristössä aiemmassa työssään. Tämän osaamisen lisäksi on ammatillisen opettajan

työssä tehtävä jatkuvaa työtä tulevaisuuden työ- ja elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan muutosten

ennakoinnissa. Tämä edellyttää opettajalta kykyä nähdä oma ammattialansa osana globaalia

kehitystä. Ammatillisen opettajakoulutuksen yhtenä tavoitteena onkin opettajaopiskelijoiden

vuorovaikutus- ja yhteistyökyvyn kehittäminen myös kansainvälisesti. Tulevaisuuden skenaario

ammatillisessa oppilaitoksessa sisältää kansainvälisiä projekteja, opiskelua vieraalla kielellä joko

kotimaassa tai ulkomailla sekä vieraisiin kulttuureihin tutustumista. Selvityksen mukaan

opettajakorkeakoulujen tulisi tarjota kansainvälisyyttä tukeva ilmapiiri jo opettajaopintojen aikana

sekä mahdollisuus ylläpitää kielitaitoa. Kielitaito nähtiinkin yhdeksi haasteeksi osallistua

kansainväliseen toimintaan. (OPH 2010, 40, 43–44, 124, 142, 171.) Ammatillisilla opettajilla on

olemassa ammatillinen koulutus ja siihen liittyvä työkokemus, joka usein on edellyttänyt jo

kansainväliseen toimintaympäristöön paneutumista. Tämän kokemuksen hyödyntäminen

oppilaitoksen kansainvälisissä toiminnoissa luonnollisesti toimijoiden kanssa yhteisesti sovitulla

tavalla antaa lisää vakuuttavuutta oppilaitoksen toimintaan. Ammatillisesta oppilaitoksesta
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valmistuu tulevaisuuden työntekijöitä, joista työpaikat voivat olla kiinnostuneita jo ennen heidän

valmistumistaan.

Kurjen (2004) Joensuun alueella tekemän tutkimuksessa selvisi, että suvaitsevaisuus ja

kulttuurienvälinen vuorovaikutus ovat tärkeitä monikulttuurisessa toiminnassa oppilaitos-

maailmassa. Kulttuurienvälistä työtä estävät kiire, asenneilmaston negatiivisuus, kotimaan

kansalaisten arkuus solmia kontakteja ja resurssien puute. Monikulttuurisuuden kanssa työtätekevät

opettajat kokevat työnsä mielekkäänä, mutta samalla raskaana. Työtä tekevät kokevat tekevänsä

pilottimaista työtä, ja kaipaavat mahdollisuutta vertaiskeskusteluun. Ryhmien heterogeenisuus ja

kieliongelmat toivat lisähaastetta opettajalle. Kansainvälisyyskasvatukselle todettiin olevan tilaus,

mutta todellisuudessa käytännössä sitä tehdään vielä hyvin vähän. Kansainvälisyyskasvatuksen

kehittämisessä sekä yhteistyössä nähtiinkin olevan erityisesti tarvetta eri kouluasteiden välillä.

(Kurki 2004, 51–55.) Usein kansainvälisen toiminnan tai hankkeen vetovastuu lankeaa henkilölle,

jolla on joko hyvä kielitaito tai ennestään kokemusta kansainvälisyydestä. Tiimit ja verkostot

toimivat yksittäisen toimijan tukena sekä foorumina, jossa voi jakaa hyviä käytänteitä.

Kansainvälisyys on tullut kansainvälisyyskasvatuksen tilalle oppilaitoksissa. Toteutusten kirjo on

laaja lähtien kansainvälisyyspäivän järjestämisestä kokonaisiin opintokokonaisuuksiin. Ongelmia

syntyy siitä, että opettajat eivät pysy kansainvälistymisen kehittymisen mukana. Hyödyntämättä jää

kansainvälisyyskasvatuksen sisällöt, opetustavat ja teknologiat. (Allahwerdi 2001, 245–246.)

Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen tapahtuu opettajien taholta, mutta sitä ennen se tulee

kirjoittaa opetussuunnitelmiin ja sisällyttää jo koulutusta määritteleviin strategioihin.

Kansainvälisyyskasvatus ei tarvitse olla vain oppilaitosten toteuttamaa toimintaa, vaan sen

toteuttaminen on mahdollista niin yhteiskunnan toimijoiden keskuudessa kuin julkishallinnossa,

yritysmaailmassa ja eri järjestöissä. Parhaiten kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteiden

saavuttaminen tapahtuu näiden eri toimijoiden yhteistyössä.

2.6 Kansainvälisyys ja työelämä

Ruohotie (2002) määrittelee ammatillisen kasvun jatkuvana oppimisprosessina siten, että ”sen

kautta yksilö hankkii elämänuransa aikana niitä tietoja, taitoja ja kykyjä, joita hyödyntämällä hän

voi vastata muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin”. Työuran kannalta on ratkaisevaa tunnistaa

arvomaailmansa, oman persoonallisuuden piirteensä ja tapansa toimia vuorovaikutustilanteissa sekä
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kehittää kykyään hyödyntää näitä ominaisuuksia muuttuvassa työelämässä. Työelämä on

muuttumassa siten, että yritys palkkaa osaamista vain tarvitsemakseen ajaksi. Ura-käsite on

muuttumassa. Se ei ole enää organisaatiossa tapahtuvaa etenemistä, vaan yksilön oman osaamisen

kehitystä, osallistumista tiedon- ja taidon konstruointiin sekä vuorovaikutusverkostoihin. Uudessa

työympäristössä työntekijä sopeutuu toimintaan, joka edellyttää häneltä kykyä omaksua uusia

asioita ja ylläpitää osaamistaan. Työntekijän on mahdollista myös laatia oma urastrategia, jota

noudattamalla työntekijällä on valmiudet vasta työelämän vaatimuksiin. (Ruohotie 2002, 9, 206–

212.) Tuominen ja Wihersaari (2006) erottavat työn ja ammatin toisistaan. Niillä on yhteys, mutta

ne eivät ole sama asia. Näkökulma riippuu myös siitä, tarkastellaanko asiaa yhteiskunnan vai

yksilön silmin. Yhteiskunnalla on tarkoitus kouluttaa ihmisiä toimimaan eri tehtävissä sopivissa

määrissä. Yksilön kannalta kyse on enemmän omien tavoitteiden saavuttaminen, eikä niinkään

tietynlaisen yhteiskunnallisen velvollisuuden täyttäminen. Koulutus ja työ tukevat yksilön

ammattiin kehittymistä. (Tuominen & Wihersaari 2006, 116–117.) Ammatillisista oppilaitoksista

valmistuvat nuoret ovat tekemisissä täysin erilaisen työelämän kanssa kuin mitä vielä vuosikymmen

sitten oli. Työntekijöiltä edellytetään moniosaajuutta ja hyviä sopeutumisvalmiuksia.

Kansainvälisyyden sisäistäminen ja ymmärtäminen osaksi nyky-yhteiskuntaa on tavoite, jonka

oppilaitoksen on valmennettava opiskelijat saavuttamaan.

Työtä ei tehdä enää samalla tavalla kuin aiemmin on totuttu. Samassa työtiimissä toimiminen

kansainvälisessä yrityksessä ei välttämättä edellytä fyysisesti samassa tilassa toimimista.

Kansainväliseen toimintaympäristöön sopeutuminen tarkoittaa kielitaidon ja kulttuurien tuntemisen

lisäämisen lisäksi täysin uusiin työtapoihin oppimista. Bartlett ja Davidson (2003) toteavat, että

luottamuksen rakentaminen perustuu samoihin periaatteisiin virtuaaliyhteydessä kuin kasvokkain

tapaamisessa. Työn nykyinen projektimainen luonne vaikuttaa myös luottamuksen rakentumiseen

konkreettisen tapaamisen puuttumisen lisäksi. Jos työtiimillä on aikaa kommunikoida ja oppia

käyttämään viestintäteknologiaa, läheisten henkilökohtaisten suhteiden rakentuminen on

mahdollista. Kulttuuriseen diversiteettiin rohkaisu tuo työtiimiin luovuutta, monipuolisuutta,

joustavia menettelytapoja ja rakentaa turvaverkon kaavoihin kangistumista vastaan (Bartlett ja

Davidson 2003, 85, 121–123.)

Nyströmin (2004) näkemys on, että kansainvälisellä kokemuksella on merkitystä opiskelijan

tulevassa työssä kehittyneen kompetenssin ja laajennen kulttuurisen ymmärryksen kautta. Garam

(2005) on tullut vastaavaan tulokseen. Työnantajat näkevät kansainvälisen kokemuksen olevan

merkki aktiivisuudesta, rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta, mutta myös levottomuudesta, jos
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kokemusta on hankittu merkittävän paljon. (Parkkonen 2007, 12–13.). Hanhisen (2010) mukaan

”ammatilliseen osaamisen tarve eli kvalifikaatiot määrittyvät työelämästä (työorganisaatiosta,

työstä)”. Työntekijän tehtäväksi on työhön palkattuna osoittaa, että hänellä on riittävä ammattitaito

vastata työn edellyttämiin osaamistarpeisiin. Työntekijän tulee osata soveltaa kompetenssiaan siten,

että hän vastaa työn edellyttämiin kvalifikaatioihin. Työtä voi tehdä eri tavoin ja sitä voi määrittää

uudelleen, jolloin työntekijä voi kompetenssiaan hyödyntäen vaikuttaa työn edellyttämiin

kvalifikaatioihin. (Hanhinen 2010, 121.) Väärälä (1995) toteaa, että kansainväliset, kansalliset ja

paikalliset työmarkkinat vaikuttavat yritysten kvalifikaatioihin, jotka puolestaan ovat sidoksissa

koko yhteiskunnan taloudelliseen ja kulttuuriseen muutokseen (Hanhinen 2010, 201). Jos ajatellaan,

että tulevaisuuden yritykset palkkaavat työntekijät vain siksi aikaa kuin heillä on tarve työntekijän

osaamiseen, on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijällä on valmiudet muuntautua ja sopeutua uusiin

tilanteisiin. Koska suuret yritykset ovat nykyään kansainvälisiä, voi työtarjous tulla myös

ulkomaille, jolloin työntekijällä oletetaan olevan valmiudet myös tällaisen työtarjouksen

vastaanottamiseen. Tarjouksesta kieltäytymisen syynä ei saisi olla ainakaan se, että kansainvälisen

kokemuksen puutteen vuoksi ei ole uskallusta lähteä ulkomaille töihin.

Hanhisen (2010) tekemässä väitöskirjassa työelämän kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmässä on

erikseen määriteltynä kansainvälisyys. Kansainvälisyys sisältyy kahteen pääalaan:

liiketoimintaosaaminen sekä asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta. Liiketoimintaosaaminen

käsittää kvalifikaatioita, joita tarvitaan liiketoiminnan asiajohtamisessa ja sen resurssien

suunnittelussa, organisoinnissa, koordinoinnissa sekä kontrolloinnissa. Liiketoiminnan pääkategoria

käsittää kaksi kansainvälisyyttä koskevaa pääluokkaa: ”Kansainväliseen toimintaympäristöön

liittyvä osaaminen” ja ”Hankintaosaaminen, ostotoiminta, hankintaprosessin hallinta”. Nämä

sisältävät kvalifikaatioita kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnan suunnittelusta (mm. yrityksen

kansainvälistymisstrategiat, vientiosaaminen) sekä yrityksen hankintojen tekemisestä,

kilpailuttamisesta ja ostotoiminnasta sekä hankintamarkkinoiden analysoinnista, johtamisesta ja

kehittämisestä (mm. ostajan kaupantekotaito, hankintojen teko, kansainvälinen ostotoiminta,

tuontiosaaminen, toimittajaverkoston rakentaminen). Toinen kansainvälisyyttä koskeva

pääkategoria, ”Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta”, käsittää kokonaisvaltaisen asiakassuhteen

hoitamisen kvalifikaatioita, kuten asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin asiakaslähtöisesti.

Lisäksi tähän kuuluu nykyisessä monimuotoisessa työympäristössä tarvittava kansainvälisten

kulttuurien tuntemus. Pääkategorian pääluokkana on ”Kansainvälisten kulttuurien tuntemus”, jonka

kvalifikaatiot liittyvät monimuotoisessa asiakastyössä toimimiseen sekä kulttuurien tuntemus, jota

tarvitaan asiakaslähtöisessä toiminnassa (mm. kansainvälisyysmyönteisyys, ymmärrys
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monikulttuurisesta maailmasta ja erilaisten kulttuurien tuntemus). (Hanhinen 2010, 172–176.)

Kansainvälisyys liitetään usein liiketoimintaan, joka puolestaan yhdistetään markkinointiin ja

yrityselämään. Hanhisen kvalifikaatiojärjestelmässä yritystoiminta tulee ymmärtää laaja-

alaisemmin. Työntekijä, olematta suoraan tekemisissä myynnin, markkinoinnin tai liiketoiminnan

kanssa, on aina osa yrityksen kaikkia toimintoja, ja omalla käytöksellään, asenteellaan ja

toiminnallaan vaikuttaa yrityskuvaan. Kun nämä Hanhisen tekemät kansainvälisyyttä määrittävät

kvalifikaatiot suhteutetaan Tampereen ammattiopiston toimintaa ohjaavien strategioiden

tavoitteisiin, voidaan havaita, että ristiriita ei ole käytännön toiminnan kanssa. Tampereen alueen

kansainvälistymisen yhtenä kivijalkana on paikallisten toimijoiden kansainvälinen osaaminen, joka

useinkin esiintyy liiketoimintaosaamisen, asiakkuuksien hallinnan ja kulttuurien ymmärtämisen

kautta. Näin ollen ammatillisen oppilaitoksen tulee vahvistaa opetuksessaan näitä osa-alueita.

Lehtisalon ja Raivolan (1999) mukaan kvalifikaatiokäsitettä voidaan käyttää puhuttaessa joko

työntekijästä tai työtehtävästä. Kvalifikaatiot on aiemmin liitetty ammatteihin, jotka ovat olleet

selkeästi määritelty. Ammattien luonne on muuttunut, ja nykyään niiden yhteydessä puhutaankin

enemmän osaamisen ja kompetenssin käsitteistä. Nämä taidot ovat aktiivista toimintaa sosiaalisissa

tilanteissa. Ihmisiä koulutetaan nykyään tietyn sektorin joustavasti käytettäväksi työvoimaksi.

Kvalifikaatiovaatimukset polarisoituvat selkeästi kahtia. Huipputeknologiaa käyttävät maat

tarvitsevat kapea-alaista erikoisosaamista. Toisessa ryhmässä ovat ihmiset, joiden työltä ei

välttämättä edellytetä edes luku- ja kirjoitustaitoa. Kansainvälisessä kilpailussa menestymiselle on

koulutus merkittävässä roolissa. Vähäväkilukuisessa maassa on järkevä panostaa koulutukseen,

mutta sen on aina oltava kytkettynä talous-, työ-, alue- ja sosiaalipolitiikkaan. (Lehtisalo & Raivola

1999, 39, 41, 43, 281). Kansainvälisyys ei siis ole enää työpaikan ominaisuuspiirre, vaan se liittyy

työntekijän kykyyn olla kansainvälinen ja hallita kansainvälinen työ. Kuten jo aiemmin tässä työssä

on todettu, Suomen korkeatasoinen koulutus on edellytys pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tästä

syystä kansainvälisille ja globaaleille markkinoille suuntavassa toiminnassa on varmistettava

työntekijöiden kyvyt ymmärtää kansainvälisyyttä.

Ulkomailla työskenneltäessä monikulttuurisessa työympäristössä ei ole itsestään selvää, että kaikki

työntekijät ovat korkeasti koulutettuja. Ulkomaisten työntekijöiden joukosta löytyy yleensä kaksi

ryhmää, koulutetut ja kouluttamattomat, joilla on eri syyt ulkomailla työskentelyyn. Tutkimuksessa

selvisi, että korkeasti koulutetut ovat hyvin kiinnostuneita liikkuvuudesta. Joissain Euroopan maissa

voidaan puhua jopa aivovuodosta. (Cedefop 2011, 7–8.) Kun strategioihin asetetaan tavoitteeksi

liikkuvuus, tulisi pohtia, mitä liikkuvuudella tarkalleen ottaen tavoitellaan ja kenen kannalta. Jos
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tietyssä maassa annetaan henkilölle korkea ammatillinen osaaminen, jonka hän sitten todentaa

jossain toisessa maassa, voi perustellusti kysyä, haetaanko silloin vain kansainvälistä kokemusta,

vai onko kyse globaaleista työmarkkinoista. Strategioiden laatiminen ei ole yksinkertaista, koska

tulevaisuudesta ei varmuudella tiedetä. Kun strategia laaditaan realistiset mahdollisuudet

kartoittaen, tavoitteetkin ovat silloin saavutettavissa.
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3 STRATEGIAT JA TUTKINNON PERUSTEET

Tässä luvussa tarkastelen Tampereen ammattiopiston koulutuksen organisointia ja toteuttamista

määritteleviä koulutuksen järjestäjän strategioita sekä valtakunnallisia metsäalan, logistiikan ja

lentokoneasennuksen tutkinnon perusteita kansainvälisyyden lähtökohdasta. Olen huomioinut

ainoastaan ne osat em. asiakirjoista, joissa selkeästi on mainittu kansainvälisyys. Tavoitteeni on

selvittää, kuinka selvästi kansainvälisyys ilmaistaan näissä asiakirjoissa. Olen rajannut

tutkimuksestani mm. OKM:n laatiman kehittämissuunnitelma tarkemman käsittelyn pois siitä

syystä, että se ei noudata kunnallista valtuustokautta.  Tällöin strategioiden päämäärien asettaminen

perustuu erilaisiin lähtökohtiin. Vaikka em. kehittämissuunnitelman tavoitteet tulee käytännön

opetustyössä huomioida, olen halunnut tässä tutkimuksessani keskittyä vain lähimpiin ammatillisen

koulutuksen kansainvälisyyttä määrittäviin strategioihin.

3.1 Tampereen kaupungin kaupunkistrategia

Tampereen kaupungin voimassa oleva kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia on tehty

vuosille 2009–2012. Tampereen kaupungissa siirryttiin v. 2007 ns. tilaaja-tuottaja-organisaatioon.

Strategian laadintaa ohjaa kaupunginhallituksen suunnittelujaos, jonka linjausten mukaan linjaukset

tehdään. Tilaajalautakunnat hyväksyvät palvelustrategiat, jotka noudattavat kaupunkistrategian

linjauksia. Tilaajan vuosisuunnitelma pohjautuu palvelustrategiaan. Tuotantoalueen johtokunnan

hyväksymä tuottajan vuosisuunnitelma perustuu tuotantostrategiaan.  Palvelusopimukset tehdään

tilaajan ja tuottajan välillä, ja sopimus sisältää myös ohjausta palvelujen tuottamisesta. (Tampereen

kaupunki 2009, 7, 27.)

Tampereen kaupunkistrategiassa 2020 (2009) on analysoitu kaupungin menestyksen perusteita,

menestymistä heikentäviä tekijöitä sekä tulevaisuuden muutoshaasteita. Heikentävinä tekijöinä on

mainittu mm. heikko kansainvälinen tunnettuus sekä suorien kansainvälisten liikenneyhteyksien

vähäisyys. Muutoshaasteena on mm. talouden globaalien rakenteiden muutos ja lisääntyvä kilpailu

osaajista ja investoinneista. Kaupunkistrategiassa elinvoiman ja kilpailukyvyn painopisteinä ovat

vetovoiman vahvistaminen, kansainvälisyys ja jatkuva uusiutuminen. Strategiatekstissä mainitaan,

että koulutuksessa panostetaan kansainvälisyyden ja työelämälähtöisyyden lisäämiseen sekä

monipuoliseen koulutustarjontaan ja huippututkimukseen. ”Kansainvälisesti vetovoimainen

yritysympäristö edellyttää muun muassa osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista ja yritysten
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tarpeista lähtevää seudullista elinkeinopolitiikkaa, jossa korostuu uusien yritysten ja työpaikkojen

synnyn edistäminen, kasvuyritysten toimintaedellytysten varmistaminen sekä ulkomaisten yritysten

ja investointien houkuttelu kaupunkiseudulle.” (Tampereen kaupunki 2009, 8–9, 17.)

Kansainvälisyyden voi ajatella virtauksena läpi erilaisten strategioiden sekä tutkinnon perusteiden

(kuvio 2). Kuviossa on nähtävissä, kuinka koulutuksen järjestäjän strategia rakentuu

kaupunkistrategiasta palvelusopimuksen kautta ammatillisen koulutuksen strategiaksi. Samalla

valtakunnalliset perustutkinnon perusteet kohtaavat samassa oppilaitoksessa ylläpitäjän strategiset

tavoitteet. Koska lähtökohta näillä kahdella ammatillista koulutusta ohjaavilla asiakirjoilla on eri,

tavoitteet eroavat toisistaan olematta silti ristiriidassa toistensa kanssa.

KUVIO 2. Kansainvälisyyden virtaaminen läpi Tampereen ammattiopiston kansainvälistymistä määrittelevien
strategioiden ja opetussuunnitelmien

Tampereen kaupungin kaupunkistrategian kansainvälisyyttä koskevat strategiset päämäärät on

kuvattuna taulukossa 1. Näistä tavoitteista ja niiden mittareista on nähtävissä kolme selkeää
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painopistealuetta: työvoiman saannin turvaaminen, ulkomaisten yritysten saaminen Tampereen

talousalueelle sekä koulutuksen kansainvälisesti tunnetuksi tekeminen. Nämä kolme painopistettä

tukevat toisiaan. Koulutuksen kautta yrityselämä saa uusia työntekijöitä ja osaajia.

Koska kaupungin strategia on laaja-alainen koko kaupungin toimintaa huomioiva asiakirja, sen

tulee aina pyrkiä nivomaan eri osa-alueiden tavoitteet toisiinsa. Tavoitteet asetetaan

valtuustokaudelle, mutta käytännössä strategiaa laadittaessa on katsottava kauemmas kuin vain

neljän seuraavan vuoden päähän. Koulutuksesta puhuttaessa tämä on erityisen tärkeää, koska

ammatillinen perustutkintokoulutus on lähtökohdaltaan kolmivuotista koulutusta. Koulutusta

kehitettäessä lähemmäs työelämän tarpeita, näköalan laajuus on ensiarvoisen tärkeää.

TAULUKKO 1. Tampereen kaupungin kaupunkistrategian 2020 kansainväliset painopisteet

Tampere on
vetovoimainen
kansainvälinen
yritysympäristö

ja kulttuuri-
kaupunki

Tampere on
korkeatasoisen
koulutuksen ja
tutkimuksen
keskittymä.

Yritysten toimintaympäristön
innovatiivisuuden ja uusien
liiketoiminta-alueiden syntymisen
vahvistaminen.

Seudullisen elinkeinopolitiikan
toimintamallin tuki koskien yritysten
perustamista, kasvua ja sijoittumista.

Yritysten t&k-investointien sekä
ulkomaisen t&k-rahoituksen määrä.

Tampere on kansainvälisesti
vetovoimainen innovaatioympäristö.

Elämystalouden kehittymisen
vahvistaminen.

Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisten
investointien määrän kehityksellä
kaupunkiseudulla sekä
kansainvälisten lentoyhteyksien
määrä.

Työperusteisen maahanmuuton
edistämistoimenpiteet sekä yritysten
työvoimatarpeiden turvaaminen.
Kaupunkiseudun kansainvälisen
tunnettuuden kehittämistoimenpiteet.

Ulkomaisten matkailijoiden määrän
kehitys.

Koulutuksen kansainvälisyyttä ja
työelämälähtöisyyttä on lisätty.

Koulutuksen kohdentumisen
onnistuminen kasvavan
työvoimakysynnän avainaloille.
Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden,
tutkinto- opiskelijoiden, opettajien ja
tutkijoiden määrä.
Vieraskielisen opetuksen määrällä eri
koulutusasteilla.
Kansainvälisen koulun perustamisen
tilanne.

Osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen.

STRATEGISET
PÄÄMÄÄRÄT

VALTUUSTOKAUDEN 2009–2012
TAVOITTET

VALTUUSTOKAUDEN
MITTARIT
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3.2 Tilaajan ja tuottajan strategiat

Tampereen kaupungin ylläpitämää toisen asteen ammatillista koulutusta ohjataan tilaajalautakunnan

palvelustrategialla ja tuotantoalueen tuotantostrategialla sekä näiden välisellä palvelusopimuksella.

Palvelu- ja tuotantostrategiat määrittelevät tavat vastata kaupunkistrategiaan ja tilaajan

palvelustrategisiin linjauksiin. Toisen asteen ammatillisia koulutuspalveluja tuottaa Tampereen

ammattiopisto.

3.2.1 Palvelustrategia

Osaamis- ja elinkeinolautakuntaa koskeva palvelustrategia konkretisoi kaupunkistrategian

linjauksia oman lautakuntansa osalta sekä sitä, mistä palvelut hankitaan. Nämä tavoitteet ilmaistaan

tilaajan vuosisuunnitelmissa. Palvelujen nykytilan kuvauksessa palvelustrategiassa mainitaan, että

”TAO on kansainvälistynyt oppilaitos, joka tarjoaa kaikille opiskelijoilleen mahdollisuuden

osallistua monipuolisesti erilaisiin kv-toimintoihin joko verkko-opetuksen tai omakohtaisen

toiminnan avulla.” Toimintaympäristön haasteissa ja palvelutarveselvityksessä asiakirjassa todetaan

ydinprosessin palvelutarjonnan määrittelyn haasteiksi mm. kansainvälisyyden ja globaalin kilpailu.

Palvelustrategiassa korostetaan osaamisen ja oppimisen jatkuvaa merkitystä menestymisen

edellytyksenä. Kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat tärkeitä kansainvälistymisvalmiuksia

moniosaajia tarvitsevassa ja kansainvälistyvässä työelämässä. Tampereen seudun on panostettava

näihin pärjätäkseen globaalissa kilpailussa. Huippuosaamiseen ja kärki-innovaatioiden syntymisen

tueksi kehitetään mm. opetusta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Lisäksi kansainvälistä matkailuimagoa

halutaan myös kehittää. (Osaamis- ja elinkeinolautakunta 2009, 5, 9, 11, 13, 16.)

Toimintaympäristöanalyysin ja palvelutarveselvityksen perusteella ydinprosesseihin kuuluvia

kansainvälistymisvalmiuksia lisätään ja kansainvälisyyttä edistetään toisen asteen koulutuksessa

kehittämällä kansainvälisyyttä opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon ja

kulttuuriosaamisen edistämisellä ja toisen asteen kieliopetusta kehittämällä. Osaamisen ja

elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin tavoitetila vuonna 2020 on: ”Tampere on kansainvälisesti

vetovoimainen ja innovatiivinen yritysympäristö ja korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen

keskus”. Tulevaa menestystä globalisoituvassa kilpailussa turvaa mm. paikallinen ja kansainvälinen

yhteistyö. Kansainvälisesti vetovoimainen yritys-, koulutus- ja tutkimusympäristö edellyttää

yritysten perustamista edistävää elinkeinopolitiikkaa, mutta mm. myös osaavaa, työelämätarpeisiin
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vastaavaa työvoimaa. Osaavaa työvoimaa saadaan kohdentamalla koulutusta

työelämätarvelähtöiseksi, tarjoamalla monipuolista ja laadukasta koulutusta sekä huippututkimusta

ja vahvistamalla oppi- ja tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä kehittämällä

koulutuksen kansainvälisyyttä. (Osaamis- ja elinkeinolautakunta 2009, 13, 16.)

Kuviossa 3 on kuvattuna osaamis- ja elinkeinolautakunnan kansainvälisyyden strategisia tavoitteita

perustuen toimintaympäristöanalyysiin ja palvelutarveselvitykseen. Palvelustrategian painopisteenä

olevat kieliopetuksen kehittäminen ja opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon

edistäminen ovat myös Tampereen kaupungin kaupunkistrategian mittareissa mainittuina.

(Osaamis- ja elinkeinolautakunta 2009, 12–13.)

KUVIO 3. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan kansainvälisyyden tavoitteet

3.2.2 Tuotantostrategia

Tuotantostrategia sisältää tavan kehittää tuotantoa ja vastata kaupunkistrategian ja

palvelustrategioiden linjauksiin. Toisen asteen tuotantostrategiassa 2010–2012 pyritään Tampereen

kaupungin strategisiin haasteisiin ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa vastaamaan

kansainvälisyyden kehittämisellä, joka toteutetaan toisen asteen kieliopetuksen kehittämisellä ja

opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon ja kulttuuriosaamisen edistämisellä.

Tuotantostrategian yhtenä painopisteenä on kansainvälisyys, joka sisältyy kehittämisen ja laadun
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strategiseen tavoitteeseen. Kriittisenä menestystekijänä on kansainvälisyyden toteuttaminen,

toiminnallisena tavoitteena kansainvälisyyssuunnitelman tekeminen, ja mittarina kansainväliset

vaihdot ja vieraskielinen opetus. Tuotantostrategian ja palvelusopimuksen yhteisenä tavoitteena

kansainvälisyyden suhteen on kansainvälisten opiskelija- ja opettajavaihtojen määrän kasvu toisen

asteen koulutuksessa.  Mittarina on kansainvälisen opiskelija- ja opettajavaihdon määrä.

Kansainvälisiä hankkeita pidetään myös kriittisenä menestystekijänä. (Toisen asteen koulutuksen

johtokunta 2010, 2–6, 9, 13–14.)

3.2.3. Palvelusopimus

Palvelusopimus tehdään Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan eli tilaajan ja

toisen asteen koulutuksen johtokunnan eli tuottajan välillä. Palvelusopimus sisältää kaksi osaa,

puite- ja tarkistusosat. Puiteosa on sopimuksen runko-osa, jossa sovitaan sopimuksen

pysyväluonteiset asiat ja tarkistusosassa sovitaan vuosittain tarkistettavat asiat, mm. tilattavat

tuotteet, niiden määrä ja hinta sekä laatu- ja vaikuttavuustavoitteet. Kansainvälisyyden osalta

sopimuksessa mainitaan, että määrärahat sisältävät kansainvälisen yhteistyön ja kanssakäymisen

rahoituksen toisen asteen koulutuksen osalta. Palvelukuvauksessa kerrotaan toisen asteen

ammatillisen koulutuksen osalta, että Tampereen ammattiopisto osallistuu aktiivisesti erilaisiin

kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Laatu- ja vaikuttavuustavoitteena samalle ajanjaksolle on

kansainvälisyyden kohdalla mainittu koulutuksen kansainvälisyyden kehittäminen. Toimenpiteenä

on opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien parantaminen, jonka tavoitetasona on ammatillisessa

koulutuksessa kansainvälisten opiskelijavaihtojen lisääntyminen. Tavoitteena on, että

opiskelijavaihtoon osallistuu 110 opiskelijaa (v. 2010 osallistujia n. 100). Kansainväliseen

opiskelija-vaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden määrä on myös arviointimittarina.

Kehittämishankkeena vuodelle 2011 on vieraskielisen opetuksen kehittäminen. (Osaamis- ja

elinkeinolautakunta 2011, 1, 3, 11, 13, 16.) Taulukkoon 2 on koottu osaamis- ja

elinkeinolautakunnan ja toisen asteen koulutuksen välisessä palvelusopimuksessa olevat kaupunki-

ja palvelustrategiasta johdetut strategiset kansainvälisyyttä koskevat tavoitteet vuodelle 2011.
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TAULUKKO 2. Kansainvälisyyttä koskevat strategiset tavoitteet toisen asteen koulutukselle vuodelle 2011

3.2.4 Tampereen ammattiopiston kansainvälisyyssuunnitelmat

Tampereen ammattiopiston strategisena tavoitteena kehittämisessä ja laadussa on kansainvälisyys.

Kriittisenä menestystekijänä on kansainvälisyyden toteutuminen ja toiminnallisena tavoitteena

uuden kehittämistoiminnan suuntaaminen ja toteutettujen hyödynnettävyys, jossa yhtenä kohteena

on kansainvälisyys. Toimintasuunnitelmana vuodelle 2010 oli kansainvälisyyssuunnitelman

tekeminen. Tämä suunnitelma on tekeillä, mutta ei ole vielä käytettävissä. Lisäksi

toimintasuunnitelma sisältää tavoitteina kansainväliset vaihdot ja vieraskielisen opetuksen.

Tampereen ammattiopistossa on laadittu julkaisu ”Opas vaihtoon lähteville opiskelijoille 2011–12”,

jossa koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteeksi on mainittu ”vuorovaikutuksen kautta lisääntyvä

tieto sekä ymmärrys itsestä ja toisista ihmisistä, persoonallisuuden vahvistuminen, maailmankuvan

laajentuminen ja suvaitsevaisuuden vahvistuminen”. Tämä tavoite sisältää seuraavat asiat:

- kasvaa vastuulliseksi kansalaiseksi, joka hahmottaa itsensä ja ammattialansa osaksi

kansainvälistyvää maailmaa ja työelämää

- oppii ammatissaan seuraamaan ja hyödyntämään oman alansa muualla tapahtuvaa kehitystä

- kehittää tietoja ja taitoja, jotka auttavat sopeutumaan opiskeluun ja työskentelemiseen

vieraassa kulttuuriympäristössä oppii työskentelemään yhdessä eri kulttuureihin ja etnisiin

ryhmiin kuuluvien työtovereiden kanssa
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- kehittää sellaista kommunikointi- ja kielitaitoa, jota tarvitaan monikulttuurisissa

opiskeluympäristöissä, työyhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa

- oppii ymmärtämään eri kulttuurien ominaispiirteitä, ihmiskäsityksiä, elämäntapaa ja

maailmankuvaa vahvistamalla ns. kulttuurista lukutaitoaan ja identiteettiään ja oppii näin

toimimaan suvaitsemattomuutta, muukalaisvihaa ja rasismia vastaan.

Kansainvälistymisen keskeisinä tavoitteina on vuorovaikutuksen hyödyntäminen ihmisenä

kasvamisessa. Kansainvälinen toiminta antaa opiskelijalle laajemman näkökulman maailmaan.

Kansainvälisellä kokemuksella parannetaan kielitaidon lisäksi myös ammatillista osaamista.

(Tampereen ammattiopisto 2011, 4.) Opas kuvaa ulkomaanvaihtoprosessiin liittyvät käytännön asiat

hyvin kattavasti. Opiskelijoiden kansainväliseen vaihtoon lähtemisen tueksi heille järjestetään

ennen vaihtojaksoa kaksipäiväinen kieli- ja kulttuurivalmennusjakso. Opiskelijoiden palattua

vaihtojaksolta, heidän on velvollisuus osallistua päivän mittaiseen valmennusjaksoon, jossa

käydään läpi vaihtojakson onnistumista sekä annetaan tietoa uusille opiskelijavaihtoon lähteville.

3.3 Valtakunnalliset ammatillisen perustutkinnon perusteet

Valtakunnallisissa ammatillisissa perustutkinnon perusteissa (myöh. perustutkinnon perusteet) on

linjattu ammattialan edellyttämä kansainvälisyysosaaminen. Kaikissa kolmessa tutkimuksen

aineistona olleissa ammatillisissa perustutkinnoissa (metsäalan, logistiikan ja lentokoneasennuksen

perustutkinto 2009) elinikäisen oppimisen avaintaidoissa on kansainvälisyys mainittuna Aktiivinen

kansalaisuus ja eri kulttuurit -otsikon alla seuraavasti: ”Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu

rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja

velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri

kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.” Kaikissa

tutkimuksen aineistona olleissa opetussuunnitelmissa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien

pakollisen tutkinnon osan opetuksissa mainitaan monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä

toimiminen. (esim. Logistiikan perustutkinto 2009, 22, 162.)

Lisäksi ammattitaitoa tukevien tutkintojen osissa tulee kansainvälisyys vastaavanlaisesti esille

samana kaikille koulutuksille Kulttuurien tuntemus -osassa. Ohjeistus on hyvin tarkka ja laaja-

alainen. Opiskelijan tulee huomioida myös eri kulttuurien väliset erot käyttäytymissäännöissä näissä
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tilanteissa. ”Opiskelija toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, osaa tervehtiä, vastaanottaa

vieraita ja keskustella heidän kanssaan, osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä

miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös

kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat, tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja

työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy

asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa, esittelee

toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa,

nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä, sekä ammattialan taitoja, työtapoja ja

innovaatioita, pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja

maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan, vertailee

maansa ja Euroopan keskeisiä kulttuurivirtauksia ja -vaikuttajia ja tunnistaa ammattialan

erikoispiirteitä muissa maissa.” Tämän osan arvioinnin kohteena on kielitaidon ja

kulttuurintuntemuksen hyödyntäminen, jossa arvioinnin kriteerinä on kielitaidon käyttäminen

erilaisissa tilanteissa. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. (Esim.

Logistiikan perustutkinto 2009, 199, 200.)

Seuraavissa alaluvuissa (3.3.1–3.3.3) käyn yksityiskohtaisemmin läpi valitsemani kolmen

ammatillisen perustutkinnon perusteet: lentokoneasennuksen perustutkinnon avioniikan

koulutusohjelma (avioniikka-asentaja), logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen

koulutusohjelma (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) sekä metsäalan perustutkinnon

metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma (metsäkoneenkuljettaja). Näissä keskityn yksinomaan

kansainvälisyyden ilmaisuun. Lisäksi aluksi kuvaan näitä eri ammattialoja, jotta lukija saa

käsityksen, kuinka kansainvälisyys tulee ao. työssä esiin.

3.3.1 Lentokoneasennuksen perustutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö saa käyttää nimikkeitä

lentokoneasentaja ja avioniikka-asentaja. Lentokoneasentajan työ muodostuu erilaajuisista

huolloista, tarkastuksista, laitevaihdoista, vika- ja laitekorjauksista. Työ itsessään käsittää

toimimista rakenteiden, moottoreiden, järjestelmien, sähkö- ja avioniikkalaitteiden ja – järjestelmien

parissa tai koneiden kokoonpanoa sekä valmiiden järjestelmien testausta. Ohjeet ovat pääasiassa

englanniksi.  Työntekijällä on mahdollisuus koulutuksen, kokeiden ja vaaditun työkokemuksen

jälkeen hakea kansainvälistä EU-määräysten mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja,
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joka antaa hänelle laajemmat valtuudet tehdä lentokoneasennustyötä. Tämä lupakirja antaa

mahdollisuuden työskennellä missä tahansa Euroopassa, koska lupakirja tunnistetaan kaikissa

Euroopan maissa. Lupakirjaluokat on määritelty EU-komission asetuksen 2042/2003 liitteessä III,

Part 66. (Lentokoneasennuksen perustutkinto 2009, 127–128.)

Kansainvälisyys mainitaan lentokoneasennuksen perustutkinnon lentokonehuollon ammattialan

kuvauskohdassa (9.1). Lentokonehuoltotyötä ohjeistavat tarkat normit ja määräykset, jotka on

määritelty Yhdistyneitten kansakuntien alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n

(International Civil Aviation Organization) yleissopimuksessa ja määräyksissä. Vuonna 2003

perustetun EU:n alaisen Euroopan lentoturvallisuusviraston, European Aviation Safety Agency

(EASA) tavoitteena on mahdollisimman korkea lentoturvallisuustaso Euroopassa. Suomessa on

kansallinen toimivaltainen ilmailuviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata, että EASA:n

määräykset ja vaatimukset toteutuvat käytännössä myös koulutuksessa. Lisäksi Lentokonealan

kielitaitovaatimukset (9.4) -osiossa mainitaan, että ”Kansainväliset ilmailumääräykset ja

sopimukset, EU:n ilmailulainsäädäntö ja kaikki EASA:n määräykset julkaistaan englanniksi.”

(Lentokoneasennuksen perustutkinto 2009, 127–128, 131.)

3.3.2 Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinnosta valmistuttua opiskelijat työllistyvät erilaisiin kuljetus-, varasto- ja

lentoasemapalveluihin. Tässä tutkielmassa esimerkkinä on yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävänä on huolehtia tavaraliikenteestä sekä kotimaassa että

mahdollisesti myös ulkomailla. Toimintaympäristö on muuttumassa yhä kansainvälisemmäksi

erityisesti Euroopan alueella. Jakelualueen laajentuminen edellyttää tehokasta logistista

suunnittelua, myös kuljettajalta. Kuljettajan tulee ymmärtää hyvin tilaus-toimitusketju, yrittäjyys ja

hyvien vuorovaikutustaitojen merkitys sekä hallita tietotekniset taidot.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tulee huolehtia käyttämänsä kaluston kunnosta ja

työympäristöstään, suunnitella kuljetustehtäviin liittyvät reitit, huolehtia tarvittavista asiakirjoista,

suorittaa kuljetustehtävä kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan, pystyä

toimimaan vieraalla kielellä ja toimia eri kulttuuriympäristöissä. (Logistiikan perustutkinto 2009,

89, 230–231.)
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Logistiikan perustutkinnon yhtenä tavoitteena on osata kohdata ja palvella eri kulttuureista tulevia

asiakkaita. Logistiikan perustutkinnon ammatillisessa tutkinnon osassa kansainvälisyys tulee esille

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelmaan kuuluvassa pakollisessa tutkinnon osassa seuraavasti:

Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden (4.1.1) luvussa 2 Säännösten soveltaminen tavoitteena

ja keskeisenä sisältönä on mm.

- 2.2 Tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö, jossa keskeisinä sisältöinä on mm.

kansainväliset kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä

rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CRM -sopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen

rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, tavaroiden mukana olevat erityisasiakirjat.

Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka -osassa (3) tavoitteena on

- 3.8 Tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä. Tässä

keskeisenä sisältönä on mm. maan rajojen ylittäminen (kansainvälinen liikenne),

matkustajayritysten päätyyppien organisaatiot.

Kaikille valinnaisissa tutkinnon osissa kansainvälisyys mainitaan ulkomaanliikenteenkuljettajan

tehtävien kohdalla:

Ulkomaanliikenteenkuljettajan tehtävät -tutkinnon osan (4.7.4) arvioinnissa

- Työn perustana olevan tiedon hallinnan arviointikohteena olevan Kansainväliset säädökset

ja Kansainväliset -osan arviointikriteereinä on tuntea kuljetusreitillään olevien maiden

säädökset. Kansainväliset sopimukset -osan arviointikriteerinä on osata käyttää erilaisia

dokumentteja (T-dokumentti, TIR-carnet) kuljetustehtävässään, tuntee kuormatilojen

sinetöintikelpoisuusvaatimukset ja tullisinetöintiä edellyttävät kuljetukset sekä tuntee TIR -

yleissopimuksen periaatteet ja niiden käytön kuljetustehtävässään. Arvioinnin kohteena

olevan Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta -osan englannin kielen

arviointikriteerinä on suoriutuminen työtehtävän edellyttämästä keskustelutilanteista sekä

englanninkielisten asiakirjojen ymmärtäminen.

- Ammattitaidon osaamistavoissa ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työn

perustana oleva tiedonhallinnasta kansainväliset säädökset.

Logistiikka-alan ammattialan kuvaus ja arvoperusta –osassa alan kuvauksessa mainitaan logistiikan

toimijoiden ”toimintaympäristöjen olevan yhä kansainvälisempiä ihmisten ja tavaroiden

liikkuvuuden lisääntyessä erityisesti EU-alueella. Markkinoiden kansainvälistyminen synnyttää
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useilla aloilla osin täysin uusia logistiikkatarpeita ja -rakenteita. Vastaavasti vientiteollisuuden

aloilla kansainvälistyminen edellyttää uusienmarkkinoiden hallintaa jakelun osalta ja osin

jakeluketjunkin ulkoisille markkinoille. Kansainvälistymiskehityksen jatkuminen, elinkeinoelämän

vilkastuminen ja liikkuvuuden lisääntyminen tulevat ylläpitämään alan kovaa kasvuvauhtia.”

(Logistiikan perustutkinto 2009, 30, 32, 34, 61, 91, 92, 230.)

3.3.3 Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto antaa valmiudet metsuri-metsäpalvelutuottajaksi, metsäkoneenkuljettajaksi,

metsäkoneasentajaksi tai metsäenergian tuottajaksi. Tässä tutkimuksessa esimerkkinä on

metsäkoneenkuljettajan ammatti. Metsäkoneenkuljettaja on yleensä opintojensa aikana erikoistunut

joko puutavaran lähikuljetukseen tai koneelliseen puutavaran valmistamiseen hakkuukoneella.

Joskus työtehtävissään metsäkoneenkuljettaja joutuu tekemään molempia työtehtäviä. Molempiin

työtehtäviin kuuluu mm. oman työn suunnittelu, leimikon paikannus ja rajaus

paikkatietojärjestelmää ja karttoja hyödyntäen, kaluston käyttökunnossapidosta huolehtiminen,

tietoteknisten laitteiden osaaminen sekä raportointi. Koneelliseen puutavaran valmistamiseen

erikoistunut metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaran annetun korjuuohjeen sekä mitta- ja

laatuvaatimusten mukaisesti. Puutavaran lähikuljetukseen erikoistunut metsäkoneenkuljettaja

kuljettaa puutavaran laatimansa kuljetussuunnitelman mukaisesti. (Metsäalan perustutkinto 2009,

9.)

Metsäalan ammatillisissa perustutkinnon perusteissa on kuvattu opiskelijalta edellyttävät taidot

kansainvälisissä tehtävissä seuraavasti: kielitaidon ja kulttuurituntemuksen lisäksi

asiakaspalvelutaidot ja kyky sopeuta kotimaan oloista poikkeaviin oloihin. Metsäalan

perustutkinnon ammatillisessa tutkinnon osassa metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa

kansainvälisyys tulee esille seuraavasti:

- Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapidon tutkinnon osan (4.3.1) yhtenä

ammattitaitovaatimuksena on osata lukea ja tulkita huolto- ja korjauskäsikirjoja myös

kansainvälisellä kielellä.

- Koneelliset metsänparannustyöt -tutkinnon osan (4.3.4) arvioinnissa työprosessin hallinnan

arviointikohteessa Asiakastilanteiden hallinta ja Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit
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arviointikriteerinä on toiminta asiakastilanteissa myös kansainvälisissä

toimintaympäristöissä.

- Metsäkoneiden huollon tutkinnon osassa (4.4.1) ammattitaitovaatimuksissa yhtenä

vaatimuksena on osata lukea ja tulkita teknistä kirjallisuutta myös kansainvälisellä kielellä.

Arvioinnissa työprosessin hallinnan arviointikohteessa Viestintätilanteiden hallinta ja

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit arviointikriteerinä on viestiminen

vuorovaikutustilanteissa myös kansainvälisissä työympäristöissä sekä ammatin

terminologian käyttö keskustelussa.

- Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt tutkinnon osassa (4.4.2) yhtenä

ammattitaitovaatimuksena on osata lukea ja tulkita teknistä kirjallisuutta ja kommunikoida

myös kansainvälisellä kielellä.

- Energiapuun korjuun tutkinnon osan (4.5.2) arvioinnissa työn perustana olevan tiedon

hallinnan arviointikohteen Tiedon hankinnan ja käytön arviointikriteerinä on kansainvälisen

tiedonhankinta energiapuun korjuusta, bioenergian käytöstä ja käytettävistä laitteista.

(Metsäalan perustutkinto 2009, 20, 94, 103, 105, 110, 136.)

3.4 Perustutkinnot ja käytännön kansainvälisyys

Tässä alaluvussa käyn läpi perustutkintojen käytännössä tehtävää kansainvälistä toimintaa

Tampereen ammattiopiston koulutuksia. Kuten seuraavista luvuista (3.4.1–3.4.3) on havaittavissa,

tutkintojen luonteessa on eroja, jolloin myös kansainvälisyyden rooli on niissä erilainen.

Käytännössä kansainvälisyyden toteuttamisessa on vielä kehitettävää, varsinkin logistiikan

koulutuksen kohdalla, koska ala on käytännössä selkeästi yksi kansainvälisimmistä.

3.4.1 Käytännön kansainvälisyys lentokoneasennuksen perustutkinnossa

Tampereen ammattiopisto on jäsenenä lentokonehuoltohenkilöstön kouluttajien eurooppalaisessa

järjestössä (EAMTC), jonka yhtenä tehtävänä on kehittää koulutuksen yhtenevyyttä ja

toimintatapoja. Järjestön toimintatapana on järjestää kaksi jäsenkokousta vuodessa. EAMTC:n

jäsenistä on muodostettu työryhmiä (Working Groups), jotka tapaavat peruskokouksien lisäksi

kaksi kertaa vuodessa. TAO:n lentokoneasentajakoulutus kuuluu peruskoulutuksen työryhmään,

jonka tehtävänä tällä hetkellä on jatkojalostaa englanninkielistä LogBook:a (opintosuoritusten
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koontipäiväkirja) jäsenilleen, johon kaikki Part -suoritukset ja käytännön harjoitukset kirjataan

niiden seurannan helpottamiseksi. Lisäksi työryhmä laatii listaa opetettavista asioista (learning

objectives) eri Part 66 moduuliopintojen sisällä. TAO toimi mm. isäntänä työryhmäkokouksessa,

joka pidettiin syyskuussa 2010 Tampereella.

Yhteistyötä on lisätty erityisesti Pohjoismaiden kanssa. Part 66 koulutukseen kuuluva Human

Factors -kurssi (2 pv) järjestetään siten, että ruotsalaisen partnerikoulun opettaja opettaa kurssin

englanniksi. Samoin kehitetään puristusliitoskoulutusta (2 viikkoa) annettavaksi englannin kielellä

viimeistään 2011 syksyllä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua moduuliopintoihin Part 147

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa missä tahansa Euroopan maassa. Tämä edellyttää, että Part 66

moduulien ”learning objects” ovat sisältötasojen suhteen yhtenevät (EAMTC:n peruskoulutuksen

työryhmä on määrittämässä ko. objekteja kuhunkin Part – opintomoduuliin).

Lentokoneasentajakouluttajien kielitaitoa on parannettu. Opettajat ovat osallistuneet eurooppalaisiin

koulutuksiin eri huolto- ja koulutusorganisaatioissa.  Lisäksi opettajia on osallistunut

puristusliitoskoulutuksen osalta nk. kelpuutuskoulutukseen, jonka jälkeen heillä on oikeus antaa

todistukset kelpuutuskoulutuksen käyneille. Tätä todistuksenanto-oikeutta voidaan hyödyntää

kansainvälisessä yhteistyössä. Kielitaitoisista avioniikka-asentajista (B2) on kova kysyntä

työelämässä, koska ilmailualan työnantajilla on paljon ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.

Yhteistyötä on tehty Itävallan, Saksan, Unkarin, Ruotsin ja Norjan kassan. Saksasta ja Unkarista on

säännöllisesti vaihto-opiskelijoita Tampereen ammattiopistossa ja vastaavasti ammattiopiston

opiskelijoita on pitkillä vaihtojaksoilla Saksassa ja Unkarissa.

3.4.2 Käytännön kansainvälisyys logistiikan perustutkinnossa

Logistiikan opetusta on annettu vasta vajaat kymmenen vuotta Tampereen ammattiopistossa.

Koulutuksessa on keskitytty pääasiassa opetuspuitteiden kehittämiseen ja osaavan henkilöstön

rekrytointiin. Logistiikan opetuksessa käsitellään asiaankuuluvat, tutkinnon perusteiden

edellyttämät aihealueet. Logistiikka-alan opiskelijat tekevät vuosittain opintomatkoja Eurooppaan

opettajan johdolla.  Nämä matkat sisältyvät ammatillisen perustutkinnon perusteissa olevan

tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Näillä matkoilla käsitellään käytännössä läpi mm.

ulkomaanliikenteeseen liittyviä asiakirjoja ja tulli- ja muita viranomaiskäytänteitä. Logistiikan

opettajia on osallistunut myös muutamiin alan projekteihin. Lisäksi opiskelijavaihtoja on tehty
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pienessä mittakaavassa Slovenian kanssa. Logistiikan kansainväliset vaihdot suuntautuvat

pääsääntöisesti EU:n alueelle yhtenäisten työturvallisuuskäytänteiden vuoksi. Logistiikan opetus sai

uudet toimitilat käyttöönsä keväällä 2012. Tilojen täysimääräisen käyttöönoton jälkeen tullaan

paneutumaan myös kansainvälisyyden kehittämiseen.

3.4.3 Käytännön kansainvälisyys metsäalan perustutkinnossa

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa on kansainvälisten opintojen suhteen olemassa rajoittavana

tekijänä se, että nk. puutavarahakkuumenetelmää (cut-to-length) käytetään lähinnä vain

Pohjoismaissa. Tässä asiassa osaaminen on korkeatasoista, mutta menetelmän käytettävyys on

rajoittunut boreaalisen metsävyöhykkeen (Suomessa vallitseva metsävyöhyke) menetelmäksi.

Ulkomaisista yhteistyökouluista osallistuu normaaliin suomenkieliseen metsäopetukseen

satunnaisesti 1–2 opiskelijaa siten, että käytännön töissä opettajat ohjaavat näitä englanninkielellä.

Lisäksi nämä opiskelijat ovat työpareina suomalaisten perustutkinnon opiskelijoiden kanssa, jolloin

nämä pääsevät harjoittamaan kielitaitoaan. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen henkilöstölle on

kansainvälinen toiminta tuttua ja luontevaa, koska se on osallistunut useisiin kansainvälisiin

hankkeisiin, jossa koulutettavia on ollut sekä Suomessa että kouluttajat ovat olleet ulkomailla

opettamassa. Toimintaa on ollut sekä Venäjän että Viron kanssa, ja tällä hetkellä yhteistyömaina

ovat Saksa ja Ranska. Varsinaisen nuorisoasteen perustutkinto-opetuksen lisäksi

metsäkoneenkuljettajakoulutusta annetaan englanninkielisessä metsäkoneenkuljettajan

ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa, jossa osallistujista suurin osa on ulkomailta. Myös

erä ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan englanninkielisenä, ja noin

puolet opiskelijoita on ulkomaalaistaustaisia. Lyhytkestoisia (2 vkoa) hirsikursseja pidetään myös

vierailla kielillä, englanniksi ja saksaksi. Opiskelijat ovat olleet näillä kursseilla eri maista lähtöisin.

Koska puutavaralajimenetelmä on yleistymässä Euroopassa, suomalaisilla metsäkoneenkuljettajilla

on kysyntää siellä. Erityisesti Euroopassa on työskentelemässä suomalaisia metsäkoneyrittäjiä,

jotka mielellään ottavat suomalaisia kielitaitoisia opiskelijoita työssäoppimaan ja töihin, ja

muutamia opiskelijoita on ollut näillä yrittäjillä töissä. Opiskelijoita on ollut säännöllisesti

vaihdossa Saksassa ja Ranskassa, ja vastaavasti näistä maista on ollut vaihto-opiskelijoita

Suomessa. Opettajien vaihtojaksoja on järjestetty myös siten, että kun opiskelijat ovat menossa

vaihtojaksolle, lähtee samaan aikaan pieni ryhmä opettajia samaan paikkaan. Ryhmä muodostetaan
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siten, että ryhmässä voi olla yhden kielitaitoisen opettajan mukana 2–3 täysin kielitaidotonta

opettajaa, jolloin myös heillä on mahdollisuus saada tuntuma kansainväliseen toimintaan

ulkomailla. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa on ollut myös useita pilottihankkeita

opetussuunnitelmien kansainväliseksi kehittämiseksi. Näitä hankkeita on tehty Englannin, Irlannin,

Ranskan, Venäjän, Ruotsin ja Saksan kanssa.

Käytännön kansainvälisessä toiminnassa on eroja koulutusalojen suhteen myös siitä syystä, että

esim. logistiikan koulutuksessa ei ole vielä ehditty rakentamaan riittävää kansainvälistä

yhteistyöverkostoa. Pääasiassa näissä kolmessa koulutuksessa Tampereen ammattiopisto on

keskittynyt eurooppalaisten kontaktien ja yhteistyön rakentamiseen. Erityisesti Pohjoismaiden

kanssa tehtävään yhteistyöhön tullaan panostamaan.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka kansainvälisyys ilmenee Tampereen

kaupungin ylläpitämän toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen, Tampereen ammattiopiston

koulutusta ohjaavissa strategioissa ja valtakunnallisissa ammatillisen perustutkinnon perusteissa.

Tavoitteena on, että tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan selkeämmin määritellä

kansainvälisyyden rooli, tavoitteet ja toteutus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009) ovat todenneet, että tutkija voi valita tutkimusongelmansa

oman mielenkiintonsa perusteella, mutta hänen on toimittava siten, että tutkimusongelman ja –

menetelmän valinnassa ei olla liian yksipuolisia, jotta objektiivisuuden kriteeri toteutuisi (Hirsjärvi,

Remes & Sajavaara 2009). Tutkimuksessa olen pystynyt hyödyntämään kokemuksiani

kansainvälisestä toiminnasta koulutuksessa. Olen tarkastellut koulutuksen kansainvälisyyttä useasta

näkökulmasta, jotta kansainvälisyyden moniulotteisuus koulutuksessa tulee esille. Tutkimuksen

filosofisena suuntauksena voidaan sanoa olevan positivismin. Sen perusperiaatteena on huomioida

vain havaintoon perustuva tiede. Positivismi suosii deduktiivista päättelyä, jonka mukaan voidaan

sanoa johtopäätöksen olevan totta, jos oletukset ovat tosia. (Raatikainen 2004, 16, 18.)

Tutkimukseni tarkastelu dikotomisesti ominaispiirteiltään kvantitatiivisena tai kvalitatiivisena ei ole

yksiselitteinen. Olen valinnut tutkimusmenetelmäksi laadullisen tutkimuksen aineistolähtöisen

sisällönanalyysin, koska se parhaiten mahdollistaa tutkimusaineiston monipuolisen käsittelyn.

Tutkimusmenetelmää avaavassa luvussa selvitän tarkemmin tutkimukseni tekotavan.

Tutkimuksessani pidättäydytään asiakirjojen ja konkreettisten toimintojen esittämissä tosiasioissa.

Raunion (1999) muistuttaa, että ”erottelu deduktiiviseen ja induktiiviseen prosessiin viittaa

teoriavetoiseen ja aineistovetoiseen (tai -lähtöiseen) tutkimusstrategiaan”. Hänen mukaansa

kvalitatiivisessa metodologiassa käytetään induktiivista logiikkaa, jolloin ”empiirisestä aineistosta

edetään teoreettiseen käsitteisiin”. Lisäksi Raunio (1999) jakaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen

tutkijan orientaatiot tutkimusongelmalähtöisesti. Kvalitatiivinen tutkija on kiinnostunut

vähäntutkituista aiheista, joiden tutkimusta teoriaperusta ei ohjaa, koska se useinkin saattaa puuttua.

(Raunio 1999, 98–101). Omassa tutkimuksessani ei ole varsinaista teoriaperustaa, vaan

tutkimusaineiston analysoinnin perusteella teen tuloksista johtopäätöksiä.

Creswellin (1994) tekemän Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteet -taulukon

perusteella ontologia on subjektiivinen ja moninainen. Epistemologisesti tutkija on
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vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja aksiologisesti tutkimus on arvositoutunutta ja

puolueellista. (Raunio 1999, 98.) Ontologisesti katsottuna todellisuus on tutkimuksessani

subjektiivista, koska kansainvälisyyttä ei ole objektiivisesti määritelty. Epistemologisesti ollessani

tutkijana osa tutkittavaa yhteisöä, olen vuorovaikutuksessa myös kansainvälisyyden

merkityksellisyyden ja merkityssidonnaisuuden kanssa. Tässä tutkimuksessani tarkastelen asiaa

yhteiskunnan ja työelämän näkökulmista. Kansainvälisyyden tarve tulee nimenomaan työelämän

muutoksesta, jolloin tarve kouluttaa ihmisiä myös kansainvälisesti on olemassa. Sitä, että onko se

yksilön tarve, ei tässä tutkimuksessa huomioida.

Seuraavassa alaluvussa tarkastelen tekemäni tutkimuksen aineistonkeruuta, tutkimuksen etenemistä,

valitsemaani tutkimusmenetelmää sekä analysointitapaa.

4.1 Tutkimusaineisto

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) muistuttavat, että tutkijan tulee käsitellä

tutkimusaineistoa oman tavoitteen ja tutkimusongelman lähtökohdista, eikä niinkään yrittää

ammentaa jokaisesta lähdeaineistosta periaatteella ”vähän kaikista”. Käytettävä tieto on oltava

perusteltavissa tutkimuksen tarpeen lähtökohdasta. Tutkijan tulee pystyä kriittisesti käyttämään

lähdeaineistoa siten, että hän pystyy perustelemaan näkemyksensä siitä. (Hirsjärvi, Remes &

Sajavaara 2009, 259–260.) Koska kansainvälisyys-käsite tarkoittaa erilaisia asioita eri ihmisille,

tutkimukseni aluksi määrittelin tätä käsitettä. Kansainvälisyys-käsitteen lisäksi mielestäni oli

tarpeen avata kansainvälisyys-käsitettä lähellä ja usein synonyymina käytetty globaalisuus -käsite.

Ongelmana näiden käsitteiden avaamiselle oli se, ettei kumpaakaan käsitettä ole ns. virallisesti

missään määritelty. Tosiasiassa globaalisuuden määrittelyyn oli helpompi löytää aineistoa kuin

kansainvälisyyden määrittelyyn. Koska tavoitteeni oli selventää kansainvälisyys-käsitettä

nimenomaan koulutuksen näkökulmasta, otin näiden kahden käsitteen rinnalle myös

kansainvälisyyskasvatus-käsitteen. Näiden kolmen käsitteen avulla kansainvälisyyden merkitys ja

monipuolisuus selkiytyy myös lukijalle paremmin.

Käsitteiden määrittelyn lisäksi olen lyhyesti kuvannut opetushallinnon suhdetta kansainvälisyyteen

hyödyntämällä opetushallinnon kansainvälistymistä koskevia julkaisuja. Koska olemme sitoutuneet

EU:iin, pidin tärkeänä ottaa tutkimukseeni mukaan sen julkaisemia asiakirjoja, joissa viitataan

nuorten tarpeeseen kansainvälistyä osoittaakseni myös tätä kautta kansainvälistymisen tarpeen
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koskien toisen asteen ammatillisia opiskelijoita. OKM:n joka neljäs vuosi laatima

kehittämissuunnitelma OKM:n hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan

tutkimuksen kehittämisestä antaa suuntaviivat hallituskauden toiminnoille koulutuksessa. En

käyttänyt tätä suunnitelmaa tarkastellessani kansainvälisyyden käytännön toteutumista Tampereen

ammattiopistossa, vaan halusin erityisesti tarkastella strategioissa ja ammatillisissa perustutkinnon

perusteissa kansainvälisyydelle asetettuja tavoitteita. Tämä rajauksen tein siitä syystä, että

tutkimuksessani käytetyt strategiat koskevat samaa valtuustokautta, kun taas kehittämissuunnitelma

on laadittu eri ajanjaksolle. Perustutkinnon perusteet on taas laadittu eri näkökulmasta kuin

strategiat ja niiden sisällöt on laadittu nimenomaan työelämän osaamistarpeiden lähtökohdista.

Tämän asiakirjan painopisteet toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiselle tulee

huomioida käytännön toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Näiden em. asiakirjojen ja

julkaisujen mukanaolon tutkimuksessa koin tarpeelliseksi saadakseni luotua riittävän taustakuvan,

miksi kansainvälisyyden edistämistä edellytetään koulutuksessa. Edellisten asiakirjojen lisäksi

käsittelin kansainvälisyyden suhdetta opetukseen ja työelämään eri lähdeaineistojen antamien

näkökulmien kautta avartaakseni kansainvälisyyden roolia näissä konteksteissa.

Varsinainen tutkimusaineistoni oli Tampereen kaupungin kaupunkistrategia, palvelustrategia sekä

tuotantostrategia sekä perustutkinnon perusteet lentokoneasennuksen, logistiikan ja metsäalan

perustutkinnoista vuodelta 2009. Koska palvelustrategia ja tuotantostrategia ovat käytännössä

kaupunkistrategian tarkennuksia, päädyin vertaamaan kaupunkistrategian tavoitteita Tampereen

ammattiopiston kansainvälisyyden käytännön toteutumiseen. Valtakunnan ammatillisen

perustutkinnon perusteiden kansainvälisyyttä kuvaavia tavoitteita vertasin samoin Tampereen

ammattiopiston käytännön kansainvälisyystoimintoihin. Näistä asiakirjoista keskityin pelkästään

kansainvälisyyden osioihin siten, että otin työhöni vain ne kohdat tekstistä, joissa kansainvälisyys-

sanaa käytettiin tai kansainvälisyys oli selkeästi asiayhteydessä esillä. Jos mukaan otetun osion

selvittämiseksi tarvittiin muuta tekstiä, lisäsin ne vain niiltä osin kuin se oli tarpeen asiayhteyden

selkiyttämiseksi.

4.2 Tutkimusmenetelmä ja analysointitapa

Tutkimukseni analyysimenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tuomen ja Sarajärven

(2006) mukaan ”aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen

kokonaisuus” (Tuomi & Sarajärvi 2006, 97). Tällä analyysimenetelmällä kerätty aineisto palvelee
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johtopäätösten tekoa, koska tutkittavasta ilmiöstä tehdään tiivistetty kuvaus. Aineistolähtöisessä

sisällönanalyysissa edetään aineiston keruusta aineiston pelkistämiseen eli redusointiin, jossa

aineistosta nostetaan esiin tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. Ilmaisut voi erotella esim. eri

väreillä. Aineistoyksikön eli tutkimuskysymystä avaavan sana tai lauseen määrittelyn jälkeen

siirrytään aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn. Klusteroinnissa aineistosta samaa asiaa kuvaavat

käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, joka nimetään kuvaavalla käsitteellä. Klusteroinnin

jälkeen tehdään aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen. Käsitteellistämisessä edetään

alkuperäisilmaisuista kohti teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Tuloksissa kuvataan

luokittelujen pohjalta syntyneet käsitteet, kategoriat ja niiden sisällöt. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 97,

105, 111–115).

Kun olin perehtynyt tutkimukseen valittuihin strategia-asiakirja-aineistoihin, erottelin tutkimustani

varten asiakirjoista kansainvälisyyttä käsittelevät osat (liite 2). Näihin osiin merkitsin

kansainvälisyyden toteuttamista tai tavoiteasetantaa kuvaavat ilmaisut eri värikoodeilla.

Lähtökohtani oli, että lauseesta tai sanasta selvästi erottuu, millaista kansainvälisyyttä käsittelevää

toimintaa tai tavoitetta tarkoitetaan. Värikoodauksen jälkeen tein kategorioinnin viiteen alaluokkaan

(liite 3). Luokat sisältävät samaan tavoitteiseen johtavia ilmaisuja. Hankaluutena kategorioinnissa

oli eri asiakirjojen erilainen lähestymiskulma kansainvälisyyteen. Tampereen kaupungin

kaupunkistrategiassa luonnollisesti lähestytään aihetta kaupungin näkökulmasta siten, että toiminta

mahdollisimman hyvin palvelisi kuntalaisia. Perustutkinnon perusteissa lähtökohta taas on yksilön

osaamisen kehittyminen vastaamaan työelämän vaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on

yhteiskuntakelpoisuuden kehittyminen. Näkökulma on yksilölähtöinen, vaikkakin toteutuessaan

palvelee myös yhteiskuntaa. Tämä näkökulma ero vaikutti jonkin verran pääluokkien tekoon.

Tampereen kaupungin kaupunkistrategian kansainvälisyys kiteytyy sen kahteen strategiseen

päämäärään: Tampereen kaupunki on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö ja

kulttuurikaupunki sekä korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä. Valtuustokauden

tavoitteita tarkastellessani avasin samanaikaisesti sekä tavoitteet että niitä mittaavat mittarit. Syy

tähän rinnakkaiseen tarkasteluun johtuu siitä, että mittareiden avaaminen auttaa hahmottamaan,

kuinka strategioissa määritellyt kansainvälisyyden tavoitteet toteutuvat käytännön opetustyössä.

Päädyin kategorioinnin jälkeen kolmeen pääluokkaan, jotka ovat: Työ- ja elinkeinoelämä,

Tunnettuus ja kulttuuri sekä Koulutus (kuvio 3).
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KUVIO 3. Kansainvälisyysilmaisujen kategoriointi viiteen alaluokkaan ja kolmeen pääluokkaan

Työ- ja elinkeinoelämä-pääluokka sisältää työvoima- ja elinkeinoelämä-alaluokat, joilla on selkeästi

sama konteksti. Työvoima-alaluokka sisältää ilmaisuja, jotka tukevat vetovoimaisen kansainvälisen

yritysympäristön syntymistä:

- ”osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen”

- ”koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen”

Näiden mittareista mainittakoon:

- ”työperustaisen maahanmuuton edistäminen”

- ”koulutuksen kohdentuminen kasvavan työvoimakysynnän avainaloille”

Elinkeinoelämä-alaluokkaan kuuluvat:

- ”liiketoiminta-alueiden syntymisen vahvistaminen”

- ”seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamallin tuki”

TYÖVOIMA ELINKEINO-
POLITIIKKA

TUNNET-
TUUS

ELÄMYS-
TALOUS

KOULUTUS

TAVOITTEET
Osaavan
työvoiman
saatavuuden
turvaaminen

Koulutuksen
työelämä-
lähtöisyyttä on
lisätty

MITTARIT
Työperusteisen
maahanmuuton
edistämis-
toimenpiteet
sekä yritysten
työvoima-
tarpeiden
turvaaminen

Koulutuksen
kohdentuminen
onnistuu
kasvavan
työvoima-
kysynnän
avainaloille

TAVOITTEET
Liiketoiminta-
alueiden
syntymisen
vahvistaminen

Seudullisen
elinkeino-
politiikan
toimintamallin
tuki

MITTARIT
Ulkomaisten
yritysten ja
ulkomaisten
investointien
määrä

Yritysten t&k-
investointien
määrä sekä
ulkomaisen t&k-
rahoituksen
määrä

TAVOITTEET
Kansainvälisesti
vetovoimainen
innovaatio-
ympäristö
yrityksille.

MITTARIT
Kaupunkiseudun
kansainvälisen
tunnettuuden
kehittämis-
toimenpiteet

TAVOITTEET
Elämystalouden
kehittymisen
vahvistaminen

MITTARIT
Ulkomaisten
matkailijoiden
määrän kehitys

TAVOITTEET
Toiminta-
ympäristön
innovatiivisuuden
vahvistaminen

Vetovoimainen
innovaatio-
ympäristö

Koulutuksen
kansainvälisyyttä on
lisätty

MITTARIT
Vaihto-
opiskelijoiden,
tutkinto-
opiskelijoiden,
opettajien ja
tutkijoiden määrään
mittaaminen

Vieraskielisen
opetuksen määrä eri
koulutusasteilla

Kansainvälisen
koulun perustamisen
tilanne

TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄ KULTTUURI JA TUNNETTUUS KOULUTUS
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Näiden mittareita ovat mm.:

- ”ulkomaisen yritysten ja ulkomaisten investointien määrä” sekä

- ”yritysten t&k-investointien määrä sekä ulkomaisen t&k-rahoituksen määrä”.

Kulttuuri ja tunnettuus-pääluokkaan tulivat tavoitteista:

- ”kansainvälisesti vetovoimainen innovaatioympäristö yrityksille”

- ”elämystalouden kehittymisen vahvistaminen”

Mittareista tähän pääluokkaan kuuluvat:

- ”kaupunkiseudun kansainvälisen tunnettuuden kehittämistoimenpiteet”

- ”ulkomaisten matkailijoiden määrän kehitys”

Innovaatioympäristöön liittyvät ilmaisut olisi voinut yhdistää myös Koulutus-pääluokkaan, mutta

tässä näin vetovoimaisuuden merkityksen viittaavan enemmänkin alueen kiinnostavuuteen kuin

varsinaiseen innovaatioelementtiin.

Koulutus-pääluokkaan sisältyivät tavoitteet:

- ”koulutuksen kansainvälisyyttä on lisätty”

- ”toimintaympäristön innovatiivisuuden vahvistaminen”

- ”vetovoimainen innovaatioympäristö”

Koulutus-pääluokan mittareita ovat:

- ”vaihto-opiskelijoiden, tutkinto- opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden määrää

mittaamalla”

- ”vieraskielisen opetuksen määrä eri koulutusasteilla”

- ”kansainvälisen koulun perustamisen tilanne”

Tutkimuksen teko eteni pääluokkien teon jälkeen siten, että vertasin käytännössä tapahtuvaa

kansainvälistä toimintaa Tampereen ammattiopiston metsäkoneenkuljettaja-, yhdistelmä-

ajoneuvonkuljettaja- sekä lentokoneasentajakoulutuksissa näihin pääluokkiin. Tarkastelun

painopiste oli siinä, että löytyykö jokaiseen pääluokkaan toiminnallisia vastineita. Vastaavasti

perustutkinnon perusteita tarkastellessani vertailin tutkinnon perusteissa ilmaistuja kansainvälisiä

tavoitelauseita suhteessa käytännössä toteutuvaan kansainväliseen toimintaan. Lisäksi

Johtopäätökset -luvussa tarkastelen tavoitelauseiden edellytyksiä toteutua arkisessa opiskelutyössä.

Nämä molemmat vertailut tein hyödyntäen näille kolmelle koulutukselle tehtyä

kansainvälisyyssuunnitelmaa, josta on malli liitteenä (liite 4). Koska oma työtehtäväni on toimia
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koulutusalajohtajana näille kolmelle tutkinnolle, käytin käytännössä saamaani tietoutta hyväkseni

arvioidessani tutkintojen käytännön kansainvälisen toiminnan toteutumista suhteessa strategioiden

tavoitteisiin ja valtakunnan tutkinnon perusteisiin.
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5 KANSAINVÄLISYYDEN ILMENEMINEN STRATEGIOISSA JA

TOTEUTUMINEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA

KOULUTUKSESSA

Tässä luvussa vertaan Tampereen kaupungin kaupunkistrategian, palvelustrategian ja

tuotantostrategian sekä kolmen toisen asteen ammatillisen perustutkinnon perusteiden sisältämän

kansainvälisyyden suhdetta kansainvälisyyden toteutumiseen Tampereen ammattiopiston toisen

asteen ammatillisessa koulutuksessa lentokoneasennuksen, logistiikan ja metsäkoneenkuljettajan

koulutuksissa.

Tutkimukseni tavoite oli saada vastaus kahteen kysymykseen:

1. Miten kansainvälisyys-käsite ilmenee Tampereen ammattiopiston koulutusta ohjaavissa

koulutuksen järjestäjän strategioissa?

2. Miten kansainvälisyys-käsite ilmenee valtakunnallisissa lentokoneasennuksen, logistiikan ja

metsäalan perustutkintojen perusteissa?

3. Miten Tampereen ammattiopistossa käytännön kansainvälinen toiminta toteutuu valituissa

koulutusaloissa verrattuna koulutusta ohjaavissa strategioissa ilmaistuun ja tavoiteltuun

kansainvälisyyteen?

Tampereen ammattiopiston käytännön toimintaa ohjaavat koulutuksen ylläpitäjän strategiat sekä

perustutkinnon perusteet. Tampereen kaupungin strategiat on laadittu pääasiassa Tampereen

kaupungin sekä sen asukkaiden hyvinvoinnin turvaamisen lähtökohdista. Suoranaisesti

kansainvälisyydestä strategioissa puhutaan hyvin vähän. Ainoat selkeät kansainvälisyyteen ja

koulutukseen liittyvät strategiset päämäärät ovat: ”Tampere on vetovoimainen kansainvälinen

yritysympäristö ja kulttuurikaupunki” ja ”Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen

keskittymä”. Näitä tavoitteita tarkennetaan valtuustokauden tavoitteiden kautta, joita sitten mitataan

erilaisin mittarein. Suoraan koulutukseen liittyviä tavoitteita ja mittareita on vähän. Tampereen

seudun tavoitellaan olevan vetovoimainen innovaatioympäristö, koulutuksen kansainvälisyyttä on

lisätty ja toimintaympäristön innovatiivisuutta lisätään. Mittareina on kansainvälisen koulun

perustamisen tilanne, vieraskielisen opetuksen määrä ja opiskelija- ja opettajavaihtojen määrä.

Nämä vastaavat tavoitteet ja mittarit ovat palvelu- ja tuotantostrategioissa. Toisen asteen

koulutuksen strategiassa on lisäksi mainittuna työelämälähtöisyyden lisääminen, jonka tässä
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tutkimuksessani tulkitsen osaksi kansainvälisyyden lisäämistä. Perustutkintojen perusteissa

kansainvälisyyden orientaatio on sisällytetty ammatillisen osaamisen edellyttämään kansainväliseen

kontekstiin. Lisäksi kaikille perustutkinnoille yhteisissä elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja

ammattitaitoa tukeviin tutkinnon osiin kuuluvassa kulttuurien tuntemuksen opinnoissa on

mainittuna kansainvälisyyden ulottuvuus. Näissä kahdessa osassa painottuu vuorovaikutustaidot,

suvaitsevaisuus ja toisen kulttuurin kunnioittaminen.

Käytännön kansainvälisessä toiminnassa edellä mainitut tavoitteet saavutetaan melko hyvin.

Ammatillisten tavoitteiden saavuttaminen vaihtelee tutkinnoittain johtuen osin myös ammattialan

kansainvälisestä luonteesta sekä kansainvälisen toiminnan perinteestä käytännön toiminnassa.

Strategioiden mittareiden mukaisesti kansainvälisyyden toteutuminen koulutuksissa täyttyy

opiskelija- ja opettajavaihtojen suhteen hyvin. Vieraskielinen koulutus toteutuu hyvin metsäalalla

sekä osin lentokoneasennuksessa.

Tutkimuksessani mukana olleissa strategioissa ei otettu kantaa resursointiin. Tuottajan ja tilaajan

välisessä palvelusopimuksessa on ainoastaan maininta, että sopimuksen sisältämä määräraha

sisältää myös kansainvälisen yhteistyön ja kanssakäymisen rahoituksen. Sopimuksen toiminnallinen

tavoite on osallistua kansainvälisiin kehittämishankkeisiin, joissa yleensä on hankerahoituksella

katettavia kustannuksia. Kehitettäessä kansainvälistä toimintaa osaksi ydintoimintaa, on siihen

paneuduttava myös hanketoiminnan ulkopuolella. Tämän kustannuksen arviointi edellyttää hyvää

suunnittelua, joka puolestaan edellyttää kansainvälisyyden hyväksymistä osaksi strategista

toimintaa. Seuraavissa alaluvuissa (5.1–5.2) käy lähemmin läpi asiakirjojen edellyttämän

kansainvälisyyden suhdetta käytännön toteutukseen.

5.1 Kansainvälisyyden ilmeneminen strategioissa ja toteutuminen valtakunnallisissa

ammatillisen perustutkinnon perusteissa

Tampereen kaupungin kaupunkistrategiassa kansainvälisyyttä koskevat strategiset päämäärät ovat:

1. Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö ja kulttuurikaupunki.

2. Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä.

Tutkimus osoitti, että näiden kahden päätavoitteen ja niiden saavuttamiseen tarvittavien

valtuustokauden 2009–2012 tavoitteiden sekä niiden toteutumista mittaavien mittareiden synteesistä



51

muodostui kolme pääluokkaa: Työ- ja elinkeinoelämä, Kulttuuri ja tunnettuus sekä Koulutus.

Näiden kolmen pääluokan luonne ilmentää niitä osa-alueita, joihin Tampereen kaupunki

kaupunkistrategiassaan valtuustokaudella haluaa panostettavan kansainvälisyyden kehittämiseksi.

Myös tilaajan ja tuottajan strategioissa nämä tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat toimet

on kirjattuna. Kolmesta pääluokasta on nähtävissä, että Tampereen kaupungin kansainvälisyyttä

koskevina strategisina päämäärinä on saada varmistettua alueen työvoimatarpeen tyydyttyminen

maahanmuuton kautta, houkutella kansainvälisiä yrityksiä alueelle, vahvistaa alueen matkailullista

kiinnostavuutta sekä lisätä alueen koulutuksen vetovoimaisuutta kasvattamalla kansainvälisten

opiskelijoiden määrää. Asiakirjoissa mainitaan usein sana ”innovatiivinen ympäristö”, jolla

kuvataan uudistuvaa ja kehittyvää toimintaympäristöä koskien sekä koulutusta että yritystoimintaa.

Tampereen kaupunki haluaa profiloitua kehityskykyisenä paikkana.

Tampereen kaupungin kaupunkistrategiassa kansainvälistyminen on nähtävissä kaupunkiin

sisäänpäin suuntautuvana toimintona. Työvoiman saatavuuden varmistaminen on ymmärrettävä

tavoite, koska varma yritystoiminta on myös kaupungin edun mukaista. Näin ollen kaupungilla ja

ammatillisen koulutuksen ylläpitäjällä on selkeä intressi myös kouluttaa osaavia työntekijöitä

paikallisten yritysten työntekijöiksi. Vieraskielisen koulutuksen lisääminen ja

opiskelija/asiantuntijavaihtojen määrän nostaminen osaltaan parantaa työntekijöiden työllistymistä.

Tutkimissani strategioissa ja perustutkinnon perusteissa ei kansainvälisyyskasvatusta erikseen

mainittu. Kuitenkin kansainvälisyyskasvatus olisi se mihin tulisi pyrkiä.

Tilaajan eli osaamis- ja elinkeinolautakunnan palvelustrategiassa kehittämiskohteena olevat

”kielitaidon kehittäminen” sekä ”opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon ja

kulttuuriosaamisen edistäminen” tavoittavat kaksi näistä em. pääluokista: Kulttuuri ja tunnettuus

sekä Koulutus. Välillisesti voidaan ajatella, että näiden kehittämiskohteiden toteutumisen kautta

pystytään vastaamaan paremmin myös työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Vuorovaikutustaitojen

kehittyminen sekä ulkomailla hankittu työ- ja opiskelukokemus laajentavat osaamista, jolloin

työllistymiskyky paranee. Tuotantostrategiassa on lähes samat tavoitteet kansainvälisyydelle kuin

palvelustrategiassa. Tämä johtuu siitä, että tilaajalla ja tuottajalla on keskinäinen palvelusopimus,

jolloin tuottajan tulee laatia strategiansa siten, että se pystyy tuottamaan palvelusopimuksen

edellyttämät palvelukokonaisuudet.

Perustutkinnon perusteissa on ilmaistuna ammattialan edellyttämä kansainvälinen osaaminen.

Perustutkinnon suorittamisen tavoitteena on saavuttaa sellainen osaaminen, jolla pystyy oppimaan
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ammatin. Tämä tarkoittaa, että perustutkinnon suorittaneella opiskelijalla on sellaiset valmiudet,

että hän kykenee aloittamaan oppimansa ammatin ja kehittyy työssään ammattilaiseksi.

Ammatillisen perustutkinnon perusteet sisältävät kansainvälisyyttä kehittäviä tavoitteita, joita

valmiuksia opiskelun aikana tulisi voida kehittää. Eri ammattialojen kansainvälisyystavoitteet ovat

hyvin erilaisia riippuen ammattialan käytännön kansainvälisyysosaamisen tarpeista.

Tutkimuksessani mukana olleista kolmesta perustutkinnosta huomattavaa oli, että luonteeltaan

kansainvälisen ammattialan perustutkinnon perusteissa eli lentokoneasennuksen perustutkinnossa ei

kansainvälisyyttä erikseen korostetusti mainittu. Perustutkinnon perusteissa kansainvälisyyden

kaikille perustutkinnoille yhteisen tavoitteen voi kiteyttää kahteen asiaan: kulttuurien tuntemuksen

edistämiseen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimimiseen. Myöhemmin tässä luvussa

käyn lähemmin läpi näiden perustutkinnon perusteiden kansainvälisyyssisällöt (liite 1).

5.2 Käytännön kansainvälisyys ja tavoitelauseet

Koska perustutkintojen perusteissa ei painoteta kansainvälistymisen tarvetta tai siihen suoranaisesti

kannusteta, jää käytännön toteutus oppilaitoksien tehtäväksi. Kansainvälisyyden vaatimaton rooli

perustutkinnon perusteissa ei ole perustelu kansainvälisten valmiuksien puuttumiseen

ammatillisesta perustutkinnosta valmistuvalta. Tutkimuksessani mukana olleiden perustutkintojen

perusteissa kansainväliset osat oli helppo erottaa. Ammattialasta riippuen kansainvälisyys ilmeni

joko suoraan kansainvälisinä toimintoina tai vieraskielisen tiedon hankintana.

Opetussuunnitelmien kansainvälistä vertailua on tehty jo vuosia. Vertailun tekeminen ei ole

ongelmatonta, koska niiden lähtökohdat ovat aina jossain määrin yhteiskunta- ja

kulttuurisidonnaisia. Vertailua varten tarvitaan viitekehys, joka huomioi opetussuunnitelmien

teoreettiset lähtökohdat ja kehittämismahdollisuudet. Kansainvälisellä opetussuunnitelmien

vertailulla on vaarana, että niitä jatkossa pyritään harmonisoimaan siten, että vertailu on

mahdollista. Simolan ja Rinteen (2010) mukaan on olemassa myös vaara, että vertailematta

jättämisellä on myös omat negatiiviset vaikutuksensa. Näköala saattaa kaventua ja

opetussuunnitelman kehittämisen tarvetta ei nähdä. Kun pystytään ymmärtämään, että

kansainvälisellä kommunikoinnilla voidaan kehittää myös kansallista toimijuutta, päästään joko– tai

-ajattelusta sekä–että -ajatteluun. Vertailuissa helposti sorrutaan ajatteluun, että on olemassa yksi

ylitse muiden oleva opetussuunnitelma, mutta tällaista varmasti hyvin oppimistuloksiin johtavaa

opetussuunnitelmaa ei ole olemassa. Oman opetussuunnitelman reflektointi suhteessa toisen maan
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opetussuunnitelmaan kehittää omaa näkökulmaa, vaikka paremmuusjärjestystä ei etsittäisikään.

Globaalit opetussuunnitelmasuuntaukset tulisi silti tunnistaa. (Vitikka & Hurmerinta 2011, 16–17,

19, 83.)

EU:n tasolla on jo vuosia tehty työtä ammatillisten tutkintojen sisällön ja laajuuden vertailtavuuden

parantamiseksi. Työ on vielä kesken. Kun pyritään tasavertaisuuteen, on huoli tasapäistämisestä

aiheellinen. Tarkoitus vertailtavuuden kehittämisessä on oikea, eli työantaja palkatessaan

ulkomaalaista työntekijä tietää hänen todistukset nähdessään, mitä osaamista tällä on. Osaamisen

tarve on kaikissa ammateissa maasta riippumatta sama, mutta ammatin harjoittaminen on myös

konteksti- ja ympäristösidonnaista ja useimmiten edellyttää vuorovaikutteisuutta. Tämän osaamisen

näkyminen yhteiseurooppalaisessa todistuksessa on vaikea arvioida, vaikka tietty

ammattiosaaminen olisikin standardoitu.

Rauhala (1993) on pohtinut 1990-luvun alussa työelämän tulevaisuuden kvalifikaatioita. Hän listaa

perusvalmiudet, joita myös ammatillisen koulutuksen tulisi antaa nuorelle. Perusvalmiuksiin luetaan

työantajalähtöinen osaaminen sekä vuorovaikutustaidot sekä valmius kehittää itseään jatkuvasti.

Tällä hetkellä oman osaamisen näyttönä käytetään tutkintotodistuksia, vaikka kaikkien keskeisten

oppimistulosten arviointia ei voi kiteyttää tutkintotodistukseen. (Eteläpelto & Miettinen 1993, 25–

26.) Tutkintotodistusten rinnalle ovat tulleet näyttötodistukset, mutta ongelma on sama: kertooko

arvosana riittävästi työnantajalle työnantajalähtöisestä - ja vuorovaikutusosaamisesta. Wordelmaan

(2003) on laatinut viitekehyksen, joka käsittää globaaleilla työmarkkinoilla tarvittavat

kansainväliset kvalifikaatiot: kielitaito, interkulttuurinen kompetenssi ja ammatillinen kompetenssi.

Ammatillinen kompetenssi sisältää erinomaisen ammattitaidon, joka on keskeinen osaaminen

yrityksen näkökulmasta. Vieraan kielen taito on perusosaamista IT-osaamisen, yrittäjyyden ja

sosiaalisten taitojen rinnalla. Interkulttuurinen kompetenssi sisältää taidot tulla toimeen vieraassa

maassa ja kulttuurissa. (Siikaniemi 2006, 11–12.)

Kansainvälisyyden ilmentyminen erityisesti toisen asteen ammatillisissa opetussuunnitelmissa on

hyvin vaatimatonta suhteessa siihen, kuinka paljon tulevat ammattilaiset tulevat olemaan työssään

tekemisissä kansainvälisten toimintaympäristön kanssa. OPH ja Maa- ja metsätalousministeriö ovat

tehneet selvityksen koulutuksen tarjoamista kansainvälisistä valmiuksista liittyen Suomen

metsäosaamisen vienti -hankkeeseen. Siinä todetaan hyvin yksiselitteisesti

kansainvälistymiskannustimien puuttuminen ja kansainvälisen uran edellyttämien valmiuksien

hankkimisen mahdottomuus metsäalan ammattikoulutasoisen toisen asteen tutkinnossa. Lisäksi
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todetaan, että tutkinnot osat eivät sisällä kansainvälistä näkökulmaa. Myös kieliopinnot ovat hyvin

rajalliset. Joissakin oppilaitoksissa on mahdollisuus opiskelija- ja opettajavaihtoihin. (OPH 2011:9,

4, 22–23.)

Hanhijoen, Katajiston, Kimarin ja Saviojan (2009) OPH:lle tekemässä koulutuksen ja työvoiman

kehitystä vuoteen 2020 koskevassa raportissa todetaan, että kuljetusalan työllisten määrä kasvaa

erityisesti maa- ja ilmaliikenteessä. Lisäksi liikennettä palveleva toiminta ja muu kuljetusvälitys

lisääntyvät. Erityisesti Suomen kautta Venäjälle kulkevien kuljetusten määrän uskotaan kasvavan.

Raportissa todetaan myös, että kuljetusalaa vaivaa pula ammattitaitoisista kuljettajista.

Metsätalouden ja -teollisuuden kohdalla ennustetaan työpaikkojen vähenemistä, mutta tämä on

riippuvainen teollisuuden kyvystä uudistaa tuotteitaan ja vahvistaa markkina-asemiaan.

Metsätaloudessa koneistaminen on viety hyvin pitkälle, mutta työvoiman vähentämistä ei voida

jatkaa vaarantamatta tuottavuutta. Uutta työvoimaa tarvitaan metsäenergian käytön lisääntyessä.

Opetusalan kansainvälistymisen odotukset raportissa huomioidaan. Sen mukaan tulevaisuudessa on

panostettava korkeaan laatuun. Osaamisvaatimukset kasvavat kaikilla aloilla teknologian

kehittymisen ja kansainvälistymisen myötä. Jatkossa t&k- ja yritystoiminnan tulee perustua

korkeatasoiseen tietoon ja osaamiseen pärjätäkseen kilpailussa.  (Hanhijoki ym. 2009, 43, 53, 60.)

Raportissa kansainvälisyys ei korostu selkeästi tutkimuksessani mukana olleiden muiden alojen

kuin kuljetusalan kohdalla. Kuljetusala on luonteeltaan rajat ylittävää toimintaa, joten sen

kansainvälistyminen jatkuu. Alan laajeneminen ja työvoimatarpeen kasvaminen on oltava selkeästi

yksi painopiste Tampereen ammattiopiston strategiassa. Kuljetusalan selkeä kansainvälistymisen

jatkuminen on huomioitava myös opetuksessa. Tällä hetkellä perustutkinnon perusteissa

kansainvälisyys erottuu selkeästi lähinnä ulkomaankuljetusten kohdalla. Koko ala on kansainvälistä,

joten kansainvälisyyden aspekti on huomioitava kaikessa logistiikan opetuksessa jatkossa

selkeämmin kuin ennen.

Haltia, Ilola, Nyyssölä, Roisko ja Sallinen (2011) tekemässään ammatillisen tutkintojärjestelmän

kehittämishankkeen (TUTKE-hanke) koordinoivan hankkeen ja klusteritutkimuksen loppuraportissa

toteavat, että tulevaisuudessa työntekijöillä on tiettyjä osaamistarpeita riippumatta tutkinnoista.

Tällainen on mm. kansainvälinen osaaminen, joka korostuu erityisesti liiketoimintaosaamisen

osana. Loppuraportissa on käsitelty tehtyjen klustereiden kautta mm. niiden osaamistarpeita ja tehty

kehittämisehdotuksia. Mm. logistiikka-alan toimintaympäristö on muuttumassa entistä

kansainvälisemmäksi. Toimintaympäristö muuttuu monikulttuurisemmaksi kuljetusten laajentuessa

yli Euroopan rajojen edullisemman työvoiman maihin. Verkostoituminen edellyttää kansainvälistä
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osaamista logistiikka- ja kuljetusyrityksissä. Tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuu

asiakaspalveluosaaminen, jossa kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus on perusedellytys.

Haltian ym. (2011) tekemässä loppuraportissa ei luonnonvara- ja ympäristöalan kohdalla, johon

metsäalan koulutuskin kuuluu, toimintaympäristön kuvauksessa tai osaamistarpeissa mainittu

lainkaan kansainvälistä ulottuvuutta. Lentokoneasennusta ei tutkimuksessa erikseen käsitellä, mutta

se on liitetty logistiikkaklusterin kokonaisuuteen. (Haltia ym. 2011:1, 32, 37, 73, 98, 100–101.)

Lentokoneasennuksen koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat jo opintojen aikana kansainväliseen

työympäristöön, vaikka läheskään kaikki opiskelijat eivät osallistu esim. vaihto-ohjelmiin. Ala

luonteeltaan tuo kansainvälisyyden asenteen hyväksyvän ilmapiirin englanninkielisten manuaalien,

opetusmateriaalin ja yhteiseurooppalaisten määräysten muodossa. Kuten Hanhijoen ym. raportissa

tässäkään loppuraportissa kansainvälisyys tutkimuksessani mukana olevien tutkintojen kohdalla ei

erityisesti korostu lukuun ottamatta logistiikka-alaa. Koulutusta ohjaavissa strategioissa tätä tarvetta

ei ilmaista koulutuksia koskevan kansainvälisyyden kohdalla lukuun ottamatta tutkimuksessani

tehdyn kategorioinnin mukaista Työ- ja elinkeinoelämä-pääluokkaa, jossa tavoitteina ovat osaavan

työvoiman saatavuuden turvaaminen ja koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen. Yhtenä

mittarina on koulutuksen kohdentumisen onnistuminen kasvavan työvoimakysynnän avainaloille,

esim. logistiikka-alalle tarvitaan kuljettajia. Alan kansainvälistyessä kuljettajakoulutuksessa on

entistä enemmän panostettava kansainvälisyyden ja kansainvälisessä toimintaympäristössä

edellytettävän osaamisen kehittämiseen.

Mahlamäki-Kultanen ja Susimetsä (2008) ovat toimittaneet OPH:lle tutkimuksen ”Ammatillisen

peruskoulutuksen kansainvälistymisen nykytila johtamisen näkökulmasta”. Raportissa käsitellään

kansainvälisen toiminnan näkyvyyttä toisen asteen oppilaitoksissa käytännössä sekä

opetussuunnitelmissa ja opetuksessa sekä kansainvälisyyttä johtavien strategioiden ja resurssien

näkökulmaa. Tutkimuksen mukaan koulutuksen järjestäjien kansainvälistä toimintaa ohjaavat

kansainvälisyysstrategiat ja -suunnitelmat sekä opetussuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjät ovat

kiinnostuneita erityisesti opiskelijoiden ja opettajien työssäoppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta.

Kansainvälisyysstrategiat perustuvat yleensä organisaation kattostrategiaan. Tästä huolimatta

varsinaisia kansainvälisyysstrategioita ei ollut kovinkaan usein erikseen, vaan kansainvälinen

toiminta oli suppeasti ilmaistuna koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen strategiassa. Yhtenä

syynä kansainvälisyysstrategian puuttumiseen saattaa olla keskeisten sidosryhmien ja opiskelijoiden

haluttomuus kansainvälistymiseen. Joissakin strategioissa oli yhteys maakunta-, seurakunta- ja

kuntatason strategioihin. Tutkimuksen mukaan kansainvälisyyttä korostavat oppilaitokset ja

koulutuksen järjestäjät pitävät kansainvälisyyttä selkeänä kilpailuetuna jopa siinä määrin, että sille
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on muodostunut itsetarkoitus laadun kriteerinä. Tällöin saattaa kansainvälisyyden hyöty opiskelijan

näkökulmasta olla puutteellinen. Havaittavissa oli, että jotkut koulutusalat ovat kansainvälisempiä

kuin toiset. (Opetushallitus 2008, 50, 56, 77–78.)  On hyvin selkeää, että kansainvälisyyden rooli on

vielä kehittymässä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten strategioissa. Toisaalta tunnustetaan

kansainvälisyyden tarve ja merkitys tämän päivän työelämässä ja yhteiskunnassa sekä sen kasvava

rooli tulevaisuudessa. Kuitenkaan sen merkitystä ei ole kunnolla asemoitu organisaation normaaliin

arkitoimintaan. Kansainvälisyys on edelleen erillinen toiminto, joka ei ole perustoiminnan osa.

Tutkimuksessa strategia-asiakirjoista selvisi, että niistä puuttui usein käytännön tavoitteet ja

toiminta. Toisaalta tavoitelauseet olivat hyvin kansainvälisyyttä korostavia ja antoivat kuvan

organisaation laajamittaisesta kansainvälisestä otteesta, mutta käytännön toiminnat eivät tukeneet

tätä kuvaa. Strategian painotukset olivat kasvuorientoituneet kansainvälisessä toiminnassa. Tämä

tukee sitä näkökulmaa, että koulutusorganisaatioiden kansainvälistyminen on vasta alussa.

Tutkimuksen mukaan suunnittelua tehtäessä näyttää edelleen unohtuvan kansainvälisyyden

sitominen kokonaisstrategiaan. Parhaimmillaan ammatilliset oppilaitokset voisivat olla

rakentamassa yhteistyöyritysten tulevaisuutta ja kansainvälisyyttä, samalla kun kouluttavat

opiskelijoita toimimaan monikulttuurisessa työyhteisössä ja kansainvälisissä toiminnoissa.

(Opetushallitus 2008, 85–86.) Vastaavia strategisia heikkouksia oli nähtävässä myös omassa

tutkimuksessani. Vaikka tutkimuksen aineistona olleiden ammatillisten perustutkintojen käytännön

kansainväliset toiminnat vastasivatkin strategioiden sekä perustutkinnon perusteissa oleviin

tavoitteisiin, varsinkin strategiset tavoitteet olivat ammatillisen koulutuksen kannalta

jäsentymättömät.

Päätavoite Työ- ja elinkeinoelämä-pääluokan kohdalla oli varmistaa Tampereen alueen osaavan

työvoiman saanti. Kulttuuri ja tunnettuus-pääluokan kohdalla päätavoitteena on saada alueelle

matkailijoita ja kansainvälisiä toimijoita. Koulutus-pääluokan päätavoite on houkutella alueelle

kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita. Suunta näissä päätavoitteissa on yksi: Tampereen alueelle

halutaan kansainvälisiä toimijoita.  Tavoite on siis tuoda kansainvälisyys Tampereen kaupunkiin.

Strategiasta puuttuu näkökulma menosta kansainvälisiin toimintaympäristöihin. Voi kysyä, onko

yksi lähtökohta strategian luomisessa ollut se, että Tampereen kaupunki ei näe itsellään roolia

kansainvälisissä toimintaympäristöissä kaupungin ja valtion ulkopuolella? Tutkimukseni keskittyi

strategioissa vain niihin osiin, missä kansainvälisyys oli erikseen mainittuna, jolloin on muistettava,

että tässä tutkimuksessa näkökulma on rajallinen suhteessa koko strategiaan. Ammatillisella

oppilaitoksella, Tampereen ammattiopistolla, on toisenlainen rooli kansainvälisyydessä.
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Seuraavissa alaluvuissa (5.2.1–5.2.3) käsittelen tutkimuksen aineistona olleiden kolmen

ammatillisen perustutkinnon käytännön kansainvälisiä toimintoja peilaten niitä samalla aiemmin

luotuihin kolmeen pääluokkaan. Samalla arvioin käytännön toteutumaa suhteessa perustutkintojen

perusteiden kansainvälisyyden tavoitteisiin.

5.2.1 Lentokoneasennus

Lentokoneasennuksen koulutuksessa perustutkinnon perusteiden kansainvälistymisen tavoitteet

toteutuvat hyvin. Lentokoneasentajan ammatti on luonteeltaan kansainvälinen, koska työkohteena

on kansainvälisesti liikkuva työväline. Tutkinnon perusteissa on hyvin vähän suoranaisesti

kansainvälisyyteen viittaavaa termistöä. Tämä selittynee sillä, että koska koko ammattiala on jo

luonteeltaan kansainväliseen toimintaan tähtäävä, tutkinnon perusteet on luotu siten, että ne

vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia. Lupakirjakouluttajien on täytettävä kansainväliset

vaatimukset toiminnassaan, joten tämä antaa kansainvälisen lähtökohdan ilman, että sitä tarvitsee

erikseen tutkinnon perusteissa korostaa. Koska myös käytännön toiminta on hyvin tarkkaan

määritelty ja valvottu, on viranomaisten määräyksien noudattamisen takia täytettävä myös

kansainvälisyyttä koskevat vaatimukset. Lentokoneasentajakoulutuksessa tapahtuva kansainvälinen

toiminta tukee viranomaisten edellyttämiä toimintoja. Erityisesti opiskelijavaihto kehittää kielitaitoa

ja kykyä toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä, joka on hyvin usein lentokoneasentajan

normaali työympäristö. Koska ulkomailla vaihdossa olevat opiskelijat useimmiten sijoittuvat

suoraan yrityksiin työharjoitteluun, he tavoittavat myös Kulttuurien tuntemus- osan sekä Elinikäisen

oppimisen avaintaitojen tavoitteet hyvin. Lentokoneasentajan koulutus täyttää eurooppalaiset

vaatimukset, joten Tampereen ammattiopistosta valmistuva lupakirjan saanut lentokoneasentaja voi

toimia missä tahansa eurooppalaisessa lentokonehuoltoja tekevässä yrityksessä.

Tampereen kaupungin strategioista johdettuihin kolmeen pääluokkaan nähden lentokoneasennuksen

kansainvälinen toiminta vastaa hyvin. Koska koko opetus on kansainväliseen työkenttään suunnattu

ja työelämänlähtöinen toteutukseltaan, Työ- ja elinkeinoelämä-pääluokan tavoitteet täyttyvät.

Ulkomaiset vaihto-opiskelijat ovat majoittuneet Tampereelle, jolloin vapaa-ajanvietto tutustuttaa

myös kaupungin kulttuuriseen puoleen. Tämä kohtaa Tunnettuus ja kulttuuri -pääluokkaan. Tämän

lisäksi opiskelijoiden mahdollisuus opiskelijavaihtoon sekä ulkomaisten opiskelijoiden

osallistuminen Tampereen ammattiopiston lentokoneasennuksen opintoihin yhdessä suomalaisten

opiskelijoiden kanssa vastaa Koulutus-pääluokan tavoitteisiin. Sekä opiskelijoiden että opettajien
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kielitaito paranee merkittävästi, koska samassa opetusryhmässä on suomalaisia ja ulkomaalaisia

opiskelijoita. Samalla opitaan toisten kulttuureista vuorovaikutustilanteissa. Vastaava

oppimistilanne on suomalaisella opiskelijalla tai opettajalla vaihtojaksollaan ulkomailla.

Lentokoneasentajakoulutuksen merkittävä kansainvälisyyttä lisäävä toiminta on Part 147 säädösten

edellyttämien toimintojen yhteiseurooppalainen kehittäminen. Koska Tampereen ammattiopisto on

jäsenenä ei-kaupallisessa European Aviation Maintenance Training Committee (EAMTC)

toimielimessä, jonka jäsenenä ovat mm. EASA Part 147 hyväksytyt koulutusorganisaatiot,

lentokoneasennuksen opetushenkilöstö on jatkuvasti yhteydessä eurooppalaisiin kouluttajiin

kehitettäessä toimintoja ja opetusta. Tämä toiminta vastaa hyvin strategioista johdettuun Työ- ja

elinkeinoelämä-pääluokan tavoitteisiin.

5.2.2 Logistiikka

Logistiikka-alan koulutuksen kansainvälisen toiminnan vastaavuus strategioiden tavoitteisiin ei

vielä täysin täyty. Koska kansainvälisyyden kehittäminen on vasta alkuvaiheessa, sen

suunnitelmallinen kehittäminen myös vastaamaan em. strategioiden tavoitteita on mahdollista jo

heti alusta alkaen. Kaikille tutkinnoille yhteisten Aktiivisen kansalaisuuden ja Kulttuurien

tuntemuksen -opintojen tavoitteet täyttyvät toimittaessa yhdessä esim. vaihto-opiskelijoiden tai

maahanmuuttajien kanssa. Yhteistyöverkostoa ollaan laajentamassa ja tätä kautta myös

kansainvälinen yhteistoiminta on tehostettavissa. Opiskelija- ja opettajavaihdoilla täytetään

strategioiden Koulutus-pääluokan tavoitteet samoin kuin Kulttuuri ja tunnettuus-pääluokan.

Varsinaisia tutkinnon kansainvälisiä oppimistavoitteita saavutetaan ulkomaille suunnatuilla

opintomatkoilla, jotka tehdään oppilaitoksen omaa ajokalustoa käyttäen. Tällöin opiskelijat

pääsevät tutustumaan eri maiden tie-, tulli- ja kuljetuskäytäntöihin todellisissa tilanteissa. Tämä

toiminta vastaa myös strategioiden Koulutus-pääluokan. Valitessaan kuljetuspalvelujen

koulutusohjelmasta yhdistelmäajoneuvokuljettajan koulutusohjelman opiskelijalla on mahdollisuus

valita kaikille valinnaisena tutkinnon osana ulkomaanliikenteen kuljetukset (10 ov).  Tässä

tutkinnon osassa opiskellaan kaikki ulkomaanliikenteeseen liittyvät asiakirjat, sopimukset,

säädökset ja määräykset sekä kuljetuksen edellyttämät osaamisvaatimukset. Tämän tutkinnon osan

suorittaminen käytännön harjoituksena opintomatkalla vastaa myös hyvin tutkinnon tavoitteisiin.
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5.2.3 Metsäala

Kansainvälinen toiminta vastaa hyvin kansainvälisyydelle asetettuihin tavoitteisiin niin

perustutkintojen perusteissa kuin strategioissa. Metsäalan metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa

ammatin oppimisessa ei kansainvälisyys suoranaisesti arkitoiminnoissa näy. Työ- ja

elinkeinoelämä-pääluokkaan metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa vastataan antamalla opiskelijoille

hyvä ammatillinen osaaminen metsäkoneen käsittelyssä, joka toimii samoin riippumatta valtiosta,

missä työskennellään. Nuorisoasteen perustutkintokoulutuksessa käytetään vieraskielisiä

manuaaleja, joiden käyttöä opetellaan käytännössä. Tämä täyttää tutkinnon vaatimukset ”osata

lukea ja tulkita teknistä kirjallisuutta myös kansainvälisellä kielellä”. Ulkomaalaisten vaihto-

opiskelijoiden työskentely normaalin opetuksen mukana vastaa Koulutus-pääluokan tavoitteisiin

sekä osin Kulttuuri ja tunnettuus-pääluokkaan.  Ulkomaiset vaihto-opiskelijat viettävät aina osan

ajasta Tampereella tutustuen kaupungin vapaa-ajanvietto-mahdollisuuksiin sekä paikalliseen

kulttuuriin.

Varsinainen kansainvälisyys Tampereen ammattiopiston metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tulee

aikuiskoulutuksen kautta erillisillä englanninkielisillä koulutuksilla. Ulkomailta tulevat opiskelijat

ovat myös potentiaalisia uusia työntekijöitä Tampereen talousalueella. Ulkomaalaiset opiskelijat

vaikuttavat myös nuorisoasteen opiskelijoihin, sillä kaikki opiskelijat asuvat opiskelija-asuntolassa,

jolloin myös vapaa-ajalla ollaan tekemisissä ulkomaalaisten kanssa. Tämän mahdollisuuden

hyödyntämistä tulisi suunnitelmallisesti lisätä, sillä käytännössä suomalaiset ja ulkomaalaiset eivät

välttämättä hakeudu toistensa seuraan omaehtoisesti. Koska kansainvälisille kursseille on ollut

melko helppo saada ulkomaalaisia opiskelijoita, tämä kertoo myös olemassa olevan koulutuksen

vetovoimaisuudesta, joka täyttää Koulutus-pääluokan tavoitteita. Lisäksi metsäala on ollut mukana

useissa opetussisältöjä kehittävissä hankkeissa, sen toimintaympäristön innovatiivisuutta

kansainvälisyyden näkökulmasta on kehitetty. Samoin kuin lentokoneasennuksen koulutuksen

kohdalla todettiin, on todennäköistä, että vilkas kansainvälinen toiminta lisää myös kulttuurien

tuntemusta, vaikka sitä ei erikseen opetettaisi.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tässä osassa pohdin tutkimukseni pääaiheita, kansainvälisyyden määrittämiä strategioita ja

kansainvälisyyden ilmentymää toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Käsittelen aiheita

suhteessa aiempiin tutkimuksiin, raportteihin ja selvityksiin. Näin on saatavissa laajempi

näkökulma kansainvälisyyden merkitykseen ammatillisessa koulutuksessa sekä sitä määrittävissä

asiakirjoissa. Lisäksi käsittelen tässä luvussa tutkimukseni luotettavuutta käyttäen Sarah J. Tracyn

(2010) laatimaa kahdeksan kohdan kriteeristöä, jolla voi arvioida kvalitatiivisen tutkimuksen laatua

(Tracy 2010, 837.)

6.1 Johtopäätökset

OKM:n (2010) laatima tulevaisuuskatsaus nostaa esille seikan, että globaalitalouden painopisteiden

muuttuessa panostetaan entistä enemmän koulutukseen, tieteeseen, teknologian kehittämiseen sekä

innovatiivisuuteen. Työntekijöiltä edellytetään vahvaa oman ammattialan osaamista, mutta myös

laaja-alaista yleissivistystä, kansalais- ja elämänhallintataitoja. Omaa osaamista tulisi jatkuvasti

päivittää. Työelämän kansainvälistyessä ja työntekijöiden liikkuvuuden lisääntyessä syntyvät

globaalit työmarkkinat, jotka osaltaan myös edistävät globaalien koulutusmarkkinoiden syntymistä.

Suomen selkeä kilpailuvaltti on korkeatasoinen osaaminen sekä innovaatioiden nopea käyttöönotto.

Yhteiskunnan globalisoituessa myös odotukset tiedon omaksumisesta, ymmärtämisestä ja

käyttämisestä muuttuvat.  Suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen on oltava huippuluokkaa

pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuuskatsauksen mukaan kansainvälisen

kilpailukyvyn kehittämisen edellytyksenä on panostaa myös ammatillisen koulutuksen

kansainvälistymiseen. Erityisesti opiskelijoiden, johdon, opettajien ja asiantuntijoiden liikkuvuuteen

ja kansainvälisiin koulutuksen kehittämisprojekteihin tulee panostaa. (OKM 2010:15, 6–7, 10, 12–

13.) Näitä tulevaisuuden näkökulmia tarkastellessa kansainvälisyyden strateginen luonne vahvistuu.

Ammatillisista oppilaitoksista valmistuvat opiskelijat ovat suoraan työllistymässä globaaleille

työmarkkinoilla riippumatta siitä, työskentelevätkö he kotimaassa vai ulkomailla. Yritykset joko

ovat kansainvälisiä tai niille joka tapauksessa on lähes poikkeuksetta kansainvälinen kontakti. Kun

kansainvälisyys ymmärretään hyvin kapea-alaisesti vain korkeana koulutuksena ja osaamisena,

liikkumisena globaalien työmarkkinoiden mukana ja sujuvana kielitaitona, on opiskelija tai

vastavalmistunut, työmarkkinoille siirtyvä henkilö tietämättään suuren tuntemattoman edessä.
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Kansainvälisyys ja kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen edellyttää paljon muutakin

kuin edellä mainittuja taitoja. Tutkimuksessanikin mainitut eri koulutuksien käytännön

kansainväliset yhteistyömahdollisuudet, verkostot ja hankkeet ovat omiaan kasvattamaan

kansainvälisyydelle myönteistä asennetta opiskelijoihin. Heille syntyy jo opintojen aikana käsitys

kansainvälisen toimintaympäristön haasteista, omista osaamistarpeista ja tarpeesta päivittää

jatkuvasti osaamistaan myös myöhemmin työelämässä. Kansainvälisiä toimintoja on pidettävä

monipuolisina ja kaikkien saavutettavissa.

Kansainvälinen toiminta edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja suvaitsevaisuutta. Se ei kuitenkaan

ole ongelmatonta, koska ei ole olemassa yhtä yhteisesti hyväksyttyä oikeaa kulttuuria, toiminta- tai

elämäntapaa, johon yksilö voi havaitsemiaan asioita peilata. Tällöin jokainen yksilö vertaa itselle

uusia asioita omaan elämänpiiriin ja aiempiin kokemuksiin. Koskinen (2003) tähdentää, että eri

kulttuurien omaan kulttuuriin vertailun kautta uudet kulttuurit joko hyväksytään tai torjutaan.

Oikeanlaisen vuorovaikutteisen oppimisympäristön luominen edistää kasainvälisyyden oppimista.

Ongelmanratkaisu- ja kuuntelemisentaito yhdistettynä kykyyn perustella mielipiteitään ja

keskustella niistä ovat oleellisia taitoja vuorovaikutustilanteiden onnistumiseen. (Koskinen 2003,

155, 158.) Bartlettin ja Davidsonin (2003) mukaan on inhimillistä, että kiinnitämme enemmän

huomiota kulttuurien eroavaisuuksiin kuin niiden yhtäläisyyksiin (Bartlett ja Davidson 2003, 18).

OKM:n (2010) näkökulmasta kansainvälisyyskasvatuksen yksi tehtävä on ollut kulttuurienvälisen

ymmärryksen lisääminen sekä ennakkoluulojen tiedostamisen ja asenteiden muuttaminen (OKM

2006:4, 50). Koulutusta ohjaavissa strategioissa kansainvälisyyden ilmentymät ovat hyvin

konkreettisia toimia, kuten vaihtojen määrä, työvoiman turvaaminen tai vetovoiman lisääminen.

Strategioissa ei pureuduta kansainvälisyyden määrittelyyn tai sen olemukseen, merkitykseen.

Tämän pohdinnan puuttumisen vuoksi päädytään mittaamaan kansainvälisyyttä erilaisilla

konkreettisilla suureilla. Nämä suureet eivät kuitenkaan mittaa sitä todellista kansainvälistymistä,

jota edellä mainituissa viittauksissa kuvataan. Kansainvälistyminen tai kansainvälisyys on kuitenkin

hyvin pitkälle vuorovaikutusta, erilaisten kulttuurien ja olosuhteiden ymmärrystä ja uusien

näkökulmien oppimista. Näiden toteutumisen arviointiin on vaikea löytää luotettavaa ja riittävän

objektiivisia mittareita.

Kansainvälisellä kokemuksella on merkitystä siihen osallistuneille. Freiren (2005) pedagogiikassa

omakohtaisella kokemuksella on suuri merkitys. Kansainvälinen kokemus tuo uusia näkökulmia

asioihin, joka myös haastaa yksilöä tarkastelemaan tuttuja asioita uudella tavalla. Omillaan

oleminen vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa pakottaa tarkastelemaan omaa tilaa uudesta
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näkökulmasta, jolloin näkökulma muuttuu objektiivisemmaksi todellisuuteen. (Parkkonen 2007,

22.) Kansainvälisellä toiminnalla vaikutetaan ammattitaidon monipuolistumisen, paranevien kieli-

ja vuorovaikutustaitojen lisäksi opiskelijan kykyyn tarkastella asioita eri näkö- ja kulttuurikulmista.

Toisen asteen ammatillista koulutusta annettaessa ei ole mitään perustetta olla huolehtimatta, että

jokainen opiskelija saa suunnitelmallisen ja omakohtaisen kokemuksen kansainvälisyydestä.

Jokainen opinnoistaan valmistuva nuori tulee olemaan tekemisissä kansainvälisen toiminnan tai

kansainvälisen toimintaympäristön kanssa. Oppilaitoksen velvollisuus on antaa hänelle

mahdollisuus hankkia itselleen valmiudet toimia tällaisessa maailmassa.

Tutkimuksessani käytin esimerkkeinä ammatillisesta koulutuksesta kolmea kansainvälisyydeltään

erilaisin ammatteihin tähtäävää koulutusta. Kansainvälisyys on tai tulisi olla toisen asteen

ammatillisen koulutuksen arkea. Tutkinnon perusteet rohkaisevat mahdollistamaan kansainvälistä

toimintaa, vaikkakaan ne eivät suoranaisesti ainakaan vielä ehdottomasti edellytä kansainvälistä

toimintaa. Koulutuksien perustutkinnon perusteissa ammattialojen kansainvälinen osaaminen

huomioidaan alan osaamistarpeista lähtien. Koulutuksen järjestäjän strategioissa lähtökohta ei ole

ammattialan vaatimusten huomioiminen, vaan kaikille koulutusaloille strategiset tavoitteet ovat

samat. Koska on kyse yhteiskunnan ja työelämän näkökulmista, näin asia voi ollakin. Se, että onko

kaikilla erilaisilla koulutuksilla samat mahdollisuudet strategisiin vaatimuksiin johtuen alan

ominaispiirteistä, on jo erilainen kysymys. Kansainvälisyys on laajenemassa, ja valmiuksien

lisääminen opintojaan suorittaville on eettisesti ja moraalisesti erittäin tärkeää. Olisikin

mielenkiintoista tutkia, miten erilaiset, nyt käytössä olleet, kansainvälisyyttä lisäävät toimenpiteet

ovat todellisuudessa vastanneet käytännön tilanteiden vaatimuksiin. Tällaisen tutkimustiedon

perusteella olisi merkittävästi helpompaa keskittää myös opetukselliset voimavarat oikeisiin

asioihin. Lisäksi tulisi selvittää, kummalla on suurempi merkitys kansainvälisyyskasvatuksessa:

konkreettisilla kansainvälisillä kokemuksilla vai kansainväliselle toiminnalle myönteisellä

ilmapiirillä ilman varsinaista kansainvälistä toimintaa. Vai voiko toista olla ilman toista?

Kansainvälisellä toiminnalla tulee olla sidos ydintoimintaan, jolloin sitä ei välttämättä enää edes

tarvitse erottaa, tai ehkä jopa ei enää pysty erottamaan erilliseksi toiminnoksi. Sen lisäksi, että

opettaja ja muu henkilöstö sitoutuvat kansainväliseen toimintaan, edellytetään riittävien

toimintaedellytysten ja resurssien varaamista tähän toimintaan. On epärealistista asettaa korkeita

tavoitteita uudelle ja vahvasti kehitettävälle toiminnalle, jos sitä ei riittävästi resursoida. Pelkkä

rahallinen resursointi ei riitä, vaan on myös panostettava koulutukseen, yhteyksien luomiseen,

virtuaaliteknologian kehittämiseen yhteydenpidon helpottamiseksi, opetussuunnitelmien ja niiden
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toteuttamisen kehittämiseen sekä määrätietoiseen kansainvälisyyden arkipäiväistämiseen osaksi

perustehtävää.

Tutkimissani strategioissa ja perustutkinnon perusteissa ei kansainvälisyyskasvatusta erikseen

mainittu. Kuitenkin kansainvälisyyskasvatus olisi juuri se toiminto, mitä tulisi tehdä.

Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen tapahtuu erityisesti opettajien mutta myös koko

oppilaitoksen henkilöstön taholta. Sitä ennen se tulee kirjoittaa opetussuunnitelmiin ja sisällyttää jo

koulutusta määritteleviin strategioihin. Kansainvälisyyskasvatus ei tarvitse olla vain oppilaitosten

toteuttamaa toimintaa, vaan sen toteuttaminen on mahdollista niin yhteiskunnan toimijoiden

keskuudessa kuin julkishallinnossa, yritysmaailmassa ja eri järjestöissä.

6.2 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tutkitaan sen reliaabelisuutta ja validiutta.

Reliaabelisuudella arvioidaan tutkimuksessa saatujen tulosten toistettavuuden mahdollisuutta ja

validiudella tutkimusmenetelmää ja sitä, että voiko valittua menetelmää käyttää mittaamaan asioita,

mitä on tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym. 1997, 231).  Tracyn (2010) laatimassa kriteeristössä

kvalitatiivisen tutkimuksen laadun arviointia varten keskitytään kahdeksaan laadun ns.

avainkriteeriin (vapaat käännökset): tutkimuksen arvoinen aihe (ajankohtaisuus, merkittävyys,

kiinnostavuus, relevanttius), suuri tarkkuus/ankaruus (teoreettinen rakenne, näytteet, kontekstit,

tiedon keruu ja analysointiprosessit), vilpittömyys (itsereflektiivisyys, läpinäkyvyys metodeissa ja

haasteissa), uskottavuus (tiheä kuvaus, triangulaatio tai kiteyttäminen), resonanssi (esteettisyys,

siirrettävät löydökset), merkittävä hyödyllisyys (käsitteellisesti/teoreettisesti, metodisesti,

käytännöllisesti), eettisyys (prosessuaalinen eettisyys, situationaalisesti ja kulttuurisesti spesifinen

etiikka) ja mielekäs koherenssi (käyttää metodia ja proseduuria, joka sopii asetettuihin tavoitteisiin).

(Tracy 2010, 837–848.)

Ensimmäinen kriteeri, tutkimuksen arvoinen aihe, on Tracyn kriteeristön mukaan relevantti,

ajankohtainen, mielenkiintoinen ja mielikuvia herättävä. Arvokkaat tutkimukset ovat

mielenkiintoisia ja tuo esiin lukijoita herättäviä yllätyksiä. Vähän tutkitut ilmiöt tai mielikuvia

herättävä konteksti ovat olennaisen kiinnostavia (Tracy 2010, 840–841.) Kansainvälisyyttä on hyvin

vähän tutkittu ammatillisen toisen asteen koulutuksen näkökulmasta. Ammatillisen perustutkinnon

ja kansainvälisyyden suhdetta on käsitelty mm. monissakin OPH:n julkaisuissa, mutta nämä raportit
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ja selvitykset on kuitenkin tehty lähinnä ohjeiksi tai tehtyjen hankkeiden arvioinnin näkökulmasta.

On tärkeää, että toiminnan taustalla olevat strategiat ja suunnitelmat tähtäävät käytännön tarpeiden

tyydyttämiseen. Tutkimuksessani tuli selvästi esille, että strategioissa ilmaistut koulutuksen

kansainvälisyydelle asetetut tavoitteet palvelevat lähinnä Tampereen kaupungin

kansainvälistymistä. Valtakunnallisissa ammatillisen perustutkinnon perusteissa ilmaistu

kansainvälisyys tarkastelee asioita ammatin harjoittamisen näkökulmasta. Työelämän tarpeet ovat

kuitenkin vielä moninaisemmat kuin edellä mainitut asiakirjat kuvaavat, joten oppilaitoksen oman

kansainvälisyysstrategian tulee toimia kansainvälisyyden kokonaisuuden kokoavana asiakirjana.

Tutkimus olisi saanut lisää syvyyttä, jos työelämän näkökulma olisi lisätty siihen. Tutkimuksen

teko olisi silloin pitänyt suunnitella toisin.

Tutkimuksen suuren tarkkuuden määrittelyssä tarkastellaan tutkimuksessa käytetyn tiedon keruun

proseduuria käsittäen tiedon keruutavan, riittävän määrän, käytetyn ajan, aineiston monipuolisuuden

ja tiedon analysoinnin (Tracy 2010, 841). Koska olin rajannut heti alussa tutkimuksessani

käytettävät asiakirjat tarkasti, tiedon keruu tässä mielessä oli selvää. Kansainvälisyyttä koskevan

tiedon rajaaminen näistä asiakirjoista oli myös melkoisen helppoa, koska olin etukäteen päättänyt

pitäytyä vain kansainvälisyys-käsitteen sisältämien sisältöjen käsittelyssä. Tausta-aineiston ja –

tutkimusten saatavuus oli selkeästi haastavaa. Vastaavasta aiheesta ei suoranaisesti löydy

tutkimuksia, joten joudin turvautumaan lähellä vastaavaa oleviin tutkimuksiin. Ongelmallista oli se,

että osa opetushallinnon raporteista siteerasi toisiaan siinä määrin, että välillä uuden tiedon

löytäminen oli haastavaa. Vaikeutena olikin pitäytyä tarkasti tutkimuskysymysten rajaamassa

aihealueessa, koska aihetta sivuavaa, toisesta näkökulmasta käsiteltyä tietoa oli paljon. Valittu

menetelmä, sisällönanalyysi, oli mielestäni sopivin tapa tutkia aineistoa, koska kyseessä oli

asiakirjojen sisällön tarkastelu.

Vilpittömyys saavutetaan itsereflektiivisyyden, rehellisyyden, läpinäkyvyyden sekä tiedon

auditoinnin kautta; tutkija on rehellinen itselleen, tutkimukselleen ja yleisölle. Uskottavuus

edellyttää luotettavuutta, tiheää kuvausta, todellisuuden tuntua ja vakuuttavuutta sekä hiljaisen

tiedon saavuttamista ja moniäänisyyttä. (Tracy 2010, 841–843.) Koska olen työssä Tampereen

ammattiopistossa, oli tutkimuksen objektiivisuus varmistettava. Kaikki tutkimuksessa käytetty tieto

on suoraan kenen tahansa muun käytettävissä, koska on kyse julkisista asiakirjoista.

Kansainvälisyyttä ei ole objektiivisesti ja yleisesti tunnustetulla tavalla määritelty, joten sen

määrittely ja sen aiheuttamat mielleyhtymät ovat aina subjektiivisia. Tulkinnan laajuudesta johtuen

pitäydyin vain kansainvälisyys-sanan ilmaisemiin sisältöihin. Tiedon keruu tapahtui systemaattisesti
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ja tutkimukseni liitteistä on nähtävissä tutkimuksen analysoinnissa käytetyt kategorioinnit. Koska

määritelmä oli tarkasti rajattu, se samalla rajasi mahdollisuuden tulkintoihin, joka osaltaan

yksinkertaisti aiheen käsittelyä. Tätä puutetta pyrin korjaamaan käyttämällä monipuolista

kansainvälisyyttä ja ammatillista koulutusta käsittelevää aineistoa, vaikka se ei kaikkien julkaisujen

kohdalla täytä tieteellisen tutkielman edellyttämää tasoa lähdeaineistolta. Tästä tasosta jouduin

tinkimään, jonka osaltaan voidaan katsoa vaikuttavan tutkimuksen tieteellisen käytettävyyden

tasoon.

Tracy (2010) viittaa resonanssilla tutkijan kykyyn kirjoittaa mielekkäästi ja yleisöön tai lukijaan

vaikuttavasti.  Tutkijan tulee ilmaista tutkimuksensa tulokset siten, että lukijalla on mahdollisuus

siirtää tutkimustuloksia omaan tarpeeseensa tai tilanteeseensa. Tutkijan on kirjoitettava

tutkimuksensa siten, että se kunnioittaa lukijaa, ja käyttää selkeää ja houkuttelevaa kirjoitustyylillä.

Tutkimuksen merkityksellisyys arvioidaan mm. metodisesti tai teoreettisesti uudella lähestymisellä.

Lisäksi arvioidaan tutkimuksessa syntyneen tiedon merkityksellisyyttä. (Tracy 2010, 844–845.)

Tässä tutkimuksessani saadun tiedon merkityksellisyys on vähäinen johtuen osin myös

rajoittuneesta tutkimusotteestani. Uutta teoriaa tai metodista lähestymistä tässä tutkimuksessa ei

syntynyt. Uutta tietoa ei varsinaisesti syntynyt, mutta tietoisuus kansainvälisyyden konseptista

laajeni. Tutkimukseni pyrin kirjoittamaan siten, että se herättäisi lukijan ajattelemaan

kansainvälisyyden monipuolisuutta ja -merkityksellisyyttä sekä opiskelijan että työelämän

näkökulmasta. Kansainvälisyys on muutakin kuin vain vieraalla kielellä kommunikointia tai

ulkomailla matkailua. Globalisoituvassa maailmassa kansainvälistyminen on otettava vakavammin

huomioon kuin mitä tällä hetkellä koulumaailmassa tehdään. Tutkimuksen lopussa olevat

toimenpide-ehdotukset nousevat koko käytettävissä olevasta aineistosta. Tutkimuksen tulosten

käytettävyyden kannalta pidän tämän osuuden kirjoittamista tärkeänä, jotta tutkimuksella olisi myös

selkeä konkreettinen anti lukijalle.

Eettisyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota proseduuriin, tilannekohtaisuuteen, itsetietoisuuteen

ja tutkimustulosten käyttöön. Tutkijan on jatkuvasti arvioitava, onko metodin ja tietojen

julkistaminen sen arvoista. Tutkijan ja tutkittavan suhde tulee olla toisiaan kunnioittava. Tutkijan

tulee myös huomioida tutkimusta kirjoittaessaan tulosten väärinkäytön mahdollisuus. (Tracy 2010,

846–847.) Tietojen oikeellisuus on helposti tarkistettavissa asiakirjoista. Koska kyseessä oli

sisällönanalyysi, joka pohjautui virallisin ja julkisiin asiakirjoihin, eettisyyden arvioinnin voi

kohdentaa tapaani tuoda esille käsiteltävät asiat. On arvioitava, jäikö tutkimuksen kannalta oleellisia

asioita käsittelemättä. Koska pitäydyin tarkasti rajattuun kansainvälisyys-käsitteeseen, poisjääneet
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kansainvälisyyttä tarkoittaneet tai sisällölliset osa-alueet olisivat saattaneet avata laajemmin

asiakirjojen kansainvälistä ulottuvuutta. Tutkimukseni olisi kuitenkin täytynyt tehdä aivan

toisenlaisella tavoitteella tässä tapauksessa. Tulkinnoille olisi siten jäänyt paljon enemmän tilaan,

jolloin käsitemäärittelyyn olisi tullut panostaa paljon enemmän. Kansainvälinen käytännön toiminta

koulutusaloilla pohjautui lähinnä pelkästään omaan tietämykseeni käytännön toimista sekä

kansainvälisyyssuunnitelmaan. Tämän tiedon keruuseen olisi voinut käyttää myös systemaattista

menetelmää, mutta lopputuloksen kannalta sillä ei olisi ollut merkitystä.

Merkityksellisessä koherenssissa tarkastellaan tutkimuksen kokonaisuuden onnistumista ja loogista

kokonaisuutta: saavuttiko tutkimus tavoitteensa, sopivatko metodi ja proseduuri tutkimukseen,

syntyikö tutkimuskysymysten, lähdeaineiston, tulosten ja tulkinnan kokonaisuudesta

merkityksellinen yhteys (Tracy 2010, 848). Tässä tutkimuksessa tiedonkeruun alkuvaiheessa oli

selvää, että suoraan tutkimuskysymyksien kattamaan aihealueeseen tausta-aineistoa ei laadullisesti

riittävän tieteellisellä tasolla löydy. Tämä aiheutti sen, että lähdeaineistoa oli koottava aihetta

sivuavista julkaisuista, jolloin tiedon rajaaminen vain haluttuun aiheeseen tuli ongelmaksi. Koko

tutkimuksen teon ajan oli jatkuvasti palattava tutkimuskysymyksiin, jotta en olisi syventynyt liikaa

aihetta sivuaviin sisältöihin. Tutkimuksesta on löydettävissä selkeä polku tutkimuskysymyksistä

tiedon keruuseen ja analyysin kautta johtopäätöksiin. Tutkimukseni tausta- ja tukiaineisto käsittelee

siten kansainvälisyys–ammatillinen koulutus -teemaa laajemmin.

Tutkimukselle asettamani tavoite täyttyi. Koulutusta ohjaavat strategiat ja perustutkinnon perusteet

käsittelevät kansainvälisyyttä eri näkökulmista. Oppilaitos toteuttaa perustutkinnon perusteiden

vaatimat tavoitteet sekä strategioissa koulutukselle suoraan suunnatut tavoitteet vieraskielisenä

opetuksena ja opiskelija- ja opettajavaihtoina. Työelämän tarve työntekijän kansainväliselle

osaamiselle ei strategioissa eikä perustutkinnon perusteissa tule esille. Jatkotutkimuksen aihe

olisikin tutkia näiden kolmen toimijan, koulutuksen ylläpitäjän, koulutuksen tuottajan ja työelämän

käsityseroja kansainvälisyydestä. Työelämä tarvitsee kansainvälisillä valmiuksilla varustettuja

työntekijöitä. Kysymys kuuluukin, kuinka työelämä voi saada tällaisia työntekijöitä, jos näkemys

kansainvälisyydestä ei ole sama näillä kolmella toimijalla.
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7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Tässä luvussa tuon esille tutkimuksessani mukana olleiden lähdeteosten korostamia

kansainvälisyyden toimintamuotoja, joilla voidaan parantaa ammatillisen koulutuksen

kansainvälistymistä käytännössä. Tutkimukseni kohteena olleista strategioista ja ammatillisen

perustutkinnon perusteissa oli havaittavissa samat kehittämisen kohteet. Verkostoituminen ja

yhteistyö, opiskelija- ja asiantuntijavaihdot sekä kieli- ja vuorovaikutustaidot ja kulttuurien

tuntemus ovat selkeästi ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen toiminnalliset tavat. Tämän

toiminnan taustaksi tarvitaan kokoavaa strategista suunnittelua, jossa huomioidaan sekä

koulutuksen ylläpitäjän että työelämän kehittämisen tarpeet. Nyky-yhteiskunnassa ei ole erillisiä

saarekkeita, jotka voisi todeta jäävän syrjään kansainvälisyydestä. Siksi onkin erityisen tärkeää, että

nimenomaan ammattiin valmistuvalla nuorella on kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvittavat

toiminnalliset ja henkiset valmiudet sopeutua muuttuvaan maailmaan.

Kansainvälisellä toiminnalla vaikutetaan

- asenteisiin kansainvälistä toimintaa kohtaan

- kansainvälisen toiminnan tulee olla luonteva ja sisäänrakennettu osa oppilaitoksen

toimintaa

- valmiuteen tehdä töitä ulkomaalaistaustaisten kanssa

- kansainvälisellä toiminnalla vähennetään ennakkoluuloja ja rohkaistaan sekä annetaan

valmiudet toimia erilaisissa työyhteisöissä

- erilaisten kulttuureiden ja tapojen ymmärtämiseen sekä oman toiminnan tarkasteluun uusista

näkökulmista

- kansainvälisellä toiminnalla on tavoite laaja-alaistaa jokaisen oppilaitoksen toimijan

näkökulmia, lisätä tasa-arvoisuutta ja toisten kunnioittamista sekä ymmärtää sekä

omia että vieraita tapoja ja kulttuureja

- mahdollisuuteen opiskella tai työskennellä ulkomailla

- henkilöstön ja opiskelijoiden itsensäilmaisumahdollisuuksiin vierailla kielillä

- kielikursseja ja -kylpyjä järjestämällä lisääntyy rohkeus ja mahdollisuus kehittää

käytännön kielitaitoa käyttämällä kielitaitoaan aidoissa tilanteissa

- seminaareissa, tapaamisissa, kokouksissa, työmatkoilla jne. tulee eteen

suunnittelemattomia tilanteita, jossa ollaan kontaktissa vieraskielisten kanssa, jolloin

tulisi pystyä kommunikoimaan läsnä olevien kanssa
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- oman ammattialan osaamisen kehittämiseen yhteistyössä ulkomaisten oppilaitosten ja

työnantajien kanssa

- oman ammattialan toiminnan näkeminen uudessa ympäristössä ja kulttuurissa kehittää

toimijoiden innovatiivisuutta ja luovuutta

- osaamisen ja oppimisen tunnustamisen ja tunnistamisen kehittämiseen suhteessa

ulkomaisiin oppilaitoksiin

- oppilaitoksen henkilöstön, erityisesti opetuksen henkilöstön asenteiden ja

näkökulmien avartamisen kannalta on oleellista toimia laaja-alaisessa

toimintaympäristössä

- pedagogiikan kehittämiseen

- opetuksen henkilöstön toiminnan kehittämisen kannalta on oleellista tutustua

kansainväliseen toimintaympäristöön

- valmiuteen matkustaa ulkomaille

- jokainen opiskelija saa opintojensa aikana mahdollisuuden turvallisesti matkustaa

ulkomaille, jolloin heidän valmiutensa yksinmatkustamiseen ja asenteensa

kansainväliseen toimintaan paranee

7.1 Verkostoituminen ja yhteistyö

Hanhinen (2010) on omassa työelämän kvalifikaatioita tutkivassa väitöskirjassaan todennut

suomalaisten organisaatioiden pärjäävän kansainvälisissä verkostoissa pitämällä huolta alueellisista

ja paikallisista verkostoista (Hanhinen 2010, 38).  Monessa tutkimuksessa tuli selvästi esille

oppilaitosten ja eri toimijoiden välisten verkostojen rakentaminen. Nämä vakiintuneet yhteydet

helpottavat eri toimijoiden välistä kanssakäymistä, koska yhteistyön aikana on saatu luotua

luottamukselliset suhteet. Verkostoissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämis- ym.

hankkeiden tekeminen on helpompaa, koska toimijoiden roolit ovat yleensä jo käytännössä

selvinneet.

Toiminnan kehittämiseksi oppilaitokset voivat toimia virtuaalisessa verkossa opetustehtävien ja

työssäoppimisen yhteydessä. Lisäksi koulutukset verkostoituvat toiminnallisesti muutaman

avainyhteistyöoppilaitoksen kanssa siten, että tieto ammattialan kehityksestä ja muutoksista saadaan

jaettua tehokkaasti. Opintojen kansainvälisen tason ja toteutuksen tarkastelua tulee tehdä myös

oman toimipisteen sisällä muulloinkin kuin hankkeiden aikana ja kaikkien opettajien toimesta. Näin
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luodaan pysyvämpi perusta kansainväliselle toiminnalle, joka tulee olla sisäänrakennettuna

perustoimintoihin. Pedagogista kehittämistä varten luodaan vakituisten partnerioppilaitosten kanssa

foorumeita (virtuaalisia sekä fyysisiä tapaamisia), joissa tätä kehitystyötä tehdään

suunnitelmallisesti. Kun asiantuntijavaihtoja suunnitellaan, tulee huomioida myös mahdollisuus

ottaa työelämän edustajia mukaan. Näin yhdellä kertaa pystyttäisiin huomioimaan työelämän

kansainvälistymistarpeet ja työssäoppimispaikkojen saatavuus todennäköisesti paranee sekä koti-

että ulkomailla.

Ulkomaanmatkojen valmisteluun ja toteutukseen sisällytetään projektimaisesti avoimien

oppimisympäristöjen kokeiluja. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa laaditaan kattava

kokonaissuunnitelma, joka voidaan ottaa huomioon jo seuraavan vuoden ammattialakohtaisia

vuosisuunnitelmia tehtäessä.

7.2 Opiskelija- ja asiantuntijavaihdot

Koramon (2012) raportissa mainitaan, että yhtenä koulutuksen järjestäjän kansainvälisyyden

mittarina on juuri opiskelija- ja asiantuntijavaihdot.  Kansallisena tavoitteena on ollut nimenomaan

lisätä työssäoppimiseen liittyviä vaihtoja. Sekä kotimaasta ulkomaille että ulkomailta Suomeen

tapahtuvat vaihdot ovat lisääntyneet opiskelijoiden keskuudessa. Opettaja- ja asiantuntijavaihtojen

kohdistuminen pidempiaikaisiin työelämäjaksoihin on vähäistä. Opettajien kiinnostus

kansainvälisiin vaihtoihin vaikuttaa myös opiskelijoiden innokkuuteen lähteä ulkomaille. (Koramo

2012, 12–15.)

Kansainvälisyyttä voidaan toteuttaa sekä omaehtoisella rahoituksella että erilaisten hankkeiden

kautta. Halukkaita kansainvälisiin toimintoihin on yleensä löydettävissä, mutta valitettavan usein

toiminta jää tämän aktiivisen ryhmän toiminnaksi. Aktiivisuuden hiipumisen syynä saattaa olla, että

hankkeiden tai vaihtojaksojen toteuttamisessa on paljon käytännön järjestelyihin liittyvää työtä,

joka vie aikaa varsinaiselta toiminnalta. Tällaisten järjestelyjen hoitamisessa tulisi olla

kansainvälinen toimisto, jonka tehtävänä on huolehtia käytännön toimintojen sujumisesta mm.

vaihto-opiskelijoiden valmennuksesta vaihtojaksolle, hankkeiden valmistelusta ja käytännön

järjestelyjen sujumisesta. Kun oppilaitos on monialainen ja toimii useammassa toimintapisteessä,

on yhden toimiston vaikea palvella kaikissa tilanteissa. Tästä syystä eri toimipisteillä on



70

muodostettava erillisiä kansainvälisiä asioita hoitavia ryhmiä, jotka tekevät kiinteää yhteistyötä

varsinaisen kansainvälisen toimiston kanssa.

Niille opiskelijoille, joilla ei ole aiemmin ollut kiinnostusta kansainvälisen toimintaan, tulee

järjestää mahdollisuus toimia tutorina ulkomaisille opiskelijoille. Välttämättä ei ole kysymys

huonosta kielitaidosta tai haluttomuudesta osallistua, vaan kyse on enemmänkin rohkeuden

puutteesta ja/tai tietämättömyydestä. Opettajien tulee huolehtia näiden opiskelijoiden aktivointi ja

vastuuttaminen kansainvälistä toimintaa suunnitellessaan. Opiskelijan normaaleihin opintoihin

kuuluu oman alan toiminnan tarkastelu myös aina kansainvälisessä yhteydessä, joka osaltaan lisää

opiskelijoiden valmiuksia työskennellä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa. Tutortoiminnan

kehittämisessä tulee miettiä myös näiden vähemmän aktiivisten opiskelijoiden osallistuminen

kansainväliseen toimintaan (esim. tutor-pari). Tutortoimintaan osallistuminen ja

kansainvälisyyspäivien järjestäminen osallistaa mahdollisimman monia opiskelijoita ja henkilöstöä.

Jokainen opetuksessa mukana oleva ottaa opetukseensa pysyväksi osa-alueeksi kansainvälisyyden

näkökulman. Opiskelijat voivat tutoroida ohjatusti vieraskielisiä vierailuryhmiä ja vaihto-

opiskelijoita. Opettajat huolehtivat, että mahdollisimman moni opiskelija osallistuu tutortoimintaan.

Toiminta tulee huomioida osana opintoja, jolloin opiskelija saa tehdystä työstä opintosuorituksia

Henkilöstö osallistuu asiantuntijavaihtoihin, jotka ovat ulkomaiseen yhteistyötahoon tutustumisen

lisäksi ammatillisesti tavoitteellisia. Asiantuntijavaihdossa luodaan pysyvät vaihto-ohjelmat

partneritahojen kanssa, jolloin vaihtotoiminnan kehittäminen on mahdollista sekä ammatillisen ja

pedagogisen toiminnan suhteen että opintojen harmonisoinnin suhteen. Vaihto-ohjelmiin

rohkaistaan osallistumaan myös niitä henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta kansainvälisestä

toiminnasta tai heillä ei ole peruskielitaitoa missään kielessä. Opettajien lisäksi muun henkilöstön,

esim. toimistosihteereiden ja opinto-ohjaajien sekä tulee osallistua kielitaidon kehittämiseen ja

osallistua vaihto-ohjelmiin, koska he ovat usein tekemisissä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa

käytännön järjestelyissä.

Asiantuntijavaihdoissa käyneiden on tuotava kokemuksensa muiden oppilaitoksen toimijoiden

käyttöön. Oman alan tarkastelu kansainvälisessä kontekstissa antaa uusia näkökulmia omaan

toimintaan. Erilaisessa ympäristössä ja kulttuurissa pedagogiset ratkaisut ovat mahdollisesti

erilaisia, ja niihin tutustuminen haastaa oman toiminnan tarkasteluun. Opiskelijalle on myös

tärkeää, että ulkomailla tehdyt opinnot tunnustetaan myös Suomessa. Tämä edellyttää opettajien

tiivistä yhteistä kehitystyötä partnerioppilaitosten kanssa.



71

Opiskelijat osallistuvat opiskelijavaihto-ohjelmiin toisena ja kolmantena vuotena. Koska läheskään

kaikki opiskelijat eivät ole käyneet ulkomailla varsinkaan yksin, heillä saattaa olla hyvinkin korkea

kynnys osallistua opiskelijavaihtoihin, vaikka kiinnostusta olisikin ja kielitaito olisi riittävä. Tämä

este poistetaan siten, että yhdistetään asiantuntija- ja opiskelijavaihtoja mahdollisuuksien mukaan

samalla ajanjaksolle. Myös mahdolliset aikuisopiskelija-nuorisoasteen opiskelija työpareja voidaan

käyttää suunniteltaessa esim. työssäoppimisjaksoa ulkomailla. Kun opiskelija saa kokemusta

opiskelusta tai työskentelystä ulkomailla opintojensa aikana, hänellä on paremmat valmiudet harkita

vastaavaa toimintaa myöhemmin elämässään. Opiskelijat ovat kansainvälisillä vaihtojaksoilla joko

oppilaitoksissa opiskelemassa tai työssäoppimissa työelämän tarjoamissa paikoissa. 3. vuoden

opiskelijoiden tulee tehdä yhteinen opintomatka ulkomaille. Nekin opiskelijat, jotka eivät ole

kiinnostuneet kansainvälisyydestä, saavat näin kokemuksen ulkomailla olemisesta, ja kiinnostus

asiaa kohtaan saattaa syntyä. Opintomatkan rinnalla myös leirikoulutyyppinen toiminta on

mahdollista. Kaikkiin vaihtojaksoihin tulee liittää kansainvälistymistä tukevia tehtäviä.

Opiskelijat osallistuvat sekä oman alan kansainvälisiin koulutusalan tarpeisiin räätälöityihin

opiskelijavaihtohankkeisiin. Lisäksi voidaan suunnitella esim. vuosittain omakustannusvaihtojen

resurssit ja ajankohdat. Vaihtojaksolle (1–2 vko) lähtee mukaan yksi kielitaitoinen ja 1–2

vähemmän vierasta kieltä käyttänyt opettaja tai muu henkilöstön jäsen. Kun opiskelija on lähdössä

vaihtoon esim. kolmeksi viikoksi, samaan aikaan lähtee em. opettajat asiantuntijavaihtoon, jolloin

sekä opiskelija että opettaja ovat esim. ensimmäisen viikon yhdessä kohdemaassa. Opiskelijoille

annetaan tehtäväksi yrittäjyyteen perustuvia tutkimustyö, jossa he ottavat selvää valitsemansa maan

oman alansa yritystoiminnasta ja kuvaavat sen esim. kirjallisessa raportissa.

Osa Suomeen opiskelijavaihtoon tulevista opiskelijoista sijoittuu suomalaisiin työpaikkoihin

vaihtojaksojen ajaksi. Ulkomaalisille työssäoppijoille tarvitaan työssäoppimispaikkoja, joiden

henkilökunta on kielitaitoista. Tällaisten paikkojen löytäminen laajemmassa mitassa on vaikeaa.

Sen lisäksi, että ulkomaalainen opiskelija on työssäoppimassa, oppilaitoksen tulee järjestää joitain

opintoja myös oppilaitokselle, jotta vaihdot järjestävä oppilaitos saa pidettyä hyvän kontaktin sekä

opiskelijaan, työssäoppimispaikkaan että lähettävään oppilaitokseen tulevia opiskelijavaihtoja

silmälläpitäen. Samaan työssäoppimispaikkaan sijoitetaan sekä suomalainen että ulkomaalainen

opiskelija, jolloin suomalainen toimii samalla vaihto-opiskelijan tutorina. Oppilaitos järjestää

englanninkielistä opetusta siten, että työssäoppimaan tulevilla vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus

osallistua myös oppilaitoksen toimintaan. Vaihtojaksoille tulevat opiskelijat sijoitetaan joko
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lähiopetuksessa oleviin ryhmiin tai työssäoppimiskohteisiin suomalaisten opiskelijoiden pareiksi,

jotta vaihto-opiskelijoiden kontakti suomalaisnuoriin olisi mahdollisimman suuri.

7.3 Kieli- ja vuorovaikutustaidot ja kulttuurien tuntemus

Vuorovaikutustaidot ja kulttuurien tuntemus

Yksi haasteellisimmista asioista on vuorovaikutustaitojen ja toisen kulttuurin tuntemuksen

opettaminen. Tavoitteena on opettaa opiskelijaa näkemään asioita erilaisista näkökulmista ja

kunnioittamaan erilaisia kulttuureita. Taajamon (2005) väitöskirjassa kansainvälistymisen

ongelmakohdiksi erit. yliopisto-opiskelussa Suomessa on huomattu suomalaisuuden kuvassa kiinni

oleviin suomalaisiin opiskelijoihin tutustumisen vaikeus, rajallinen mahdollisuus tutustua muuhun

kuin yliopistokulttuuriin sekä opintojen hyväksyminen kotiyliopistossa. Vastaavat ongelmat voi

hyvin rinnastaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleviksi ongelmakohdiksi.  Forsander

(1994) toteaa, että jokainen kuuluu omaan etniseen ryhmään. Kun joudutaan tekemisiin toisiin

ryhmiin kuuluvien kanssa, oma etnisyys ja etninen identiteetti nousevat esiin. Kun ihminen kohtaa

erilaisuutta, hän joutuu samalla kohtaamaan itsensä uudella tavalla. Opiskelijavaihdossa olevien ja

isäntämaan opiskelijoiden vuorovaikutusta voi kutsua kolmannen kulttuurin kohtaamiseksi.

(Taajamo 2005, 93, 100, 104.) On vaikeaa päästää irti omasta näkökulmastaan ja olla avoin

näkemälleen ja kuulemalleen. On uskallettava kyseenalaistaa omia ajatuksia ja asenteita sekä

stereotypioita. Tällaiseen ei pysty kukaan heittäytymään ilman tukea. Oppilaitoksessa olisi hyvä

keskustella siitä, että mistä erilaiset asennoitumiset syntyvät, ja kuinka niitä voi kriittisesti

tarkastella.

Macrae, Todd ja Ackers (1996) nostavat tutkimuksessaan esille sen, että oppilaitokset voisivat tehdä

paljon enemmän auttaakseen opiskelijoita sopeutumaan ulkomaiseen oppilaitokseen. Tämä auttaisi

heitä myös opintojen edistymisen suhteen. Heidän mukaan yleinen luulo on, että ongelmia on vain

kielitaidon kanssa, kun kyse on usein kulttuurisista ongelmista. Opiskelijoita tuli opettaa

opiskelemaan oppilaitoksen odottamalla tavalla. Kansainvälinen opiskelija käsitetään usein liian

homogeenisena. (Johnson, Smith & Crossley 1996, 126, 133–134, 136). Kinnusen (2003) havainto

on, että ulkomaalaisten opiskelijoiden kokema stressi riippuu paljon valtaväestön suhtautumisesta

heihin. Lehtonen ja Löytty (2003) käsittelevät erilaisuuden- käsitettä uudesta näkökulmasta. He

kyseenalaistavat dikotomisen asetelman ”me ja muut”, koska ”muut” ryhmä ei ole yhtenäinen,
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homogeeninen ryhmä, vaan moneus kuvaa tätä ryhmää paremmin. Stier (2003) nostaa esille

ulkomaisten opiskelijoiden ghettoutumisen uhan, joka tulisi estää järjestämällä mahdollisimman

paljon sekaryhmissä tapahtuvaa toimintaa. Stier mainitsee jopa epäonnistuneeksi sellaisen

opiskelijavaihdon, jossa opiskelija ei saa kokemuksia ns. isäntäkulttuurista. (Taajamo 2005, 67, 76,

89.)  Kuten on havaittavissa vuorovaikutustaitojen ja kulttuurien tuntemuksen olemus ei ole

yksiselitteinen. Tämän kompleksisuuden hyväksyminen mahdollistaa erilaisten lähestymisten

käytön opetuksessa ilman että on kyse varsinaisesta kansainvälisyyteen kasvattamisesta. Kaikki ne

tilanteet, jotka syntyvät kasainvälisissä kontakteissa suhteessa vuorovaikutukseen tai itselle outoon

kulttuuriin, on mahdollista myös arkitapaamisessa omassa lähipiirissä.

Fletcher (1996) kuvaa kehittävää vuorovaikutusta kolmella tavalla. Hän korostaa vastuun ottamista

myös toisen osapuolen kasvusta ja ymmärrystä oman kasvun riippuvuudesta tästä yhteisyydestä.

Hyöty oppimisesta tulee olla molemminpuolista, ja molemmilla toimijalla tulee olla taitoja, joita

kehittymisen edistämiseksi tarvitaan. Molempien tulee olla myös halukkaita antamaan oman

osaamisensa toisen käyttöön ja toimimaan joustavasti siten, että oma rooli voi vaihdella

asiantuntijan ja oppijan välillä. (Ruohotie 2002, 219.)

Kielitaito

Henkilöstön ja opiskelijoiden peruskielitaidon parantaminen ja olemassa olevan kielitaidon

aktivoiminen ja kehittäminen ovat perusedellytys kansainvälisyyden lisäämiselle koulutusaloilla.

Opiskelijoiden kielitaitoa parannetaan heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien integroimalla

aktiivisesti vieraita kieliä ammattiopetuksen yhteyteen. Ammattisanaston lisäksi kehitetään

jokapäiväisessä keskustelussa käytettävää kieltä. Opiskelijoita rohkaistaan käyttämään jo olemassa

olevaa sanastoaan luomalla luontevia opetustilanteita. Vieraita kieliä opettavat opettajat toimivat

yhteistyössä ammatillisia aineita opettavien opettajien kanssa siten, että he yhteistyössä

suunnittelevat ja toteuttavat integroidun opetusjakson tai opetustuokioita, jossa ammatillista ainetta

opetetaan vieraalla kielellä. Nämä toiminnat aktivoivat myös opettajien ja muun henkilöstön

kielitaitoa ja ylläpitää valmiutta käyttää vieraita kieliä. Henkilöstölle järjestetään sekä vapaita että

ohjattuja keskustelukerhoja, joissa käytännön kielitaito kehittyy. Näitä järjestettäessä huomioidaan

henkilön kielitaidon taso, jotta rohkeus puhua ryhmässä säilyy. Äidinkielenään vierasta kieltä

puhuvat kieltenopettajat ja keskustelujen vetäjät tuovat kielenopetuksen lisäksi saataville oman

kulttuurinsa.
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Kielikoulutusta tulee tehostaa järjestämällä kelikoulutusta ja keskustelutiimejä vieraalla kielellä

yksiköihin tietyiksi ajanjaksoiksi yhdessä sovitulla tavalla. Pääasiassa kehitetään

englanninkielentaitoa, mutta myös muut kielet huomioidaan. Koska ruotsi on virallinen toinen

kotimainen kieli Suomessa ja Suomessa on ruotsia äidinkielenään käyttäviä, sen osaamista tulee

vahvistaa. Painotus tulisi olla kielen käytännön käytön tehostamisessa. Integroitujen tuntien

suunnittelu tulee tehdä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja ammatillisten aineiden

opettajien yhteistyönä tavoitteellisesti vuosisuunnittelun yhteydessä. Tämä integrointi tulee näkyä

sekä vuosisuunnittelussa että viikko-ohjelmissa.

Vieraskielinen opetus käsittää aluksi lähinnä opetuksen järjestämistä englanniksi. Jokaiselle

tutkinnolle kehitetään englanninkielinen opetusjakso, johon myös ulkomaalaiset opiskelijat voivat

osallistua. Tämä helpottaa myös vaihto-opiskelijoiden sijoittumista opintoihin. Esimerkki

englanninkielisestä sekä kansainvälisyyden opetuksesta: matematiikan opettaja selvittää opettaessa

sekä suomeksi että englanniksi peruskäsitteet tai kertoo, kuinka matematiikkaa opetetaan

Ranskassa. Opiskelijat laativat vieraskielisen esityksen haluamastaan alaansa liittyvästä aiheesta, ja

esittävät sen esim. vaihto-opiskelijoille/-asiantuntijoille tai ulkomailla omalla vaihto-jaksollaan.

Opintojakso voi olla muutaman päivän kurssista tutkinnon osaan saakka tai se voi olla erillinen

lisäkoulutus. Englanninkielisen opetusjakson tavoitteena on mm. kielitaidon parantaminen,

kansainvälisen näkökulman lisääminen opintoihin, vuorovaikutuksen harjoittelu vieraalla kielellä,

eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden kanssa toimiminen. Vieraskielisen opetuksen antaminen on

haasteellista erityisesti opettajalle, jonka takia hänen valmiuksiensa parantamiseen on erikseen

panostettava (kielikoulutus, asiantuntijavaihdot, opetusmateriaalin hankkiminen/tekeminen

englanniksi). Koska opiskelijalle englanninkielellä annetun opetuksen sisäistäminen on

vaativampaa, tulee opettajan mitata monipuolisesti oppimista ja osaamista. Kun opetusjakso on

tutkinnon osan mittainen, sen markkinointi esim. ulkopuolisille ja ulkomaille on mahdollista.

Lähiesimiehet yhdessä opettajien kanssa suunnittelevat tutkinnolle ja koulutusalalle sopivan

mittaisen englanninkielisen opetusjakson. Asian valmisteluun tarvittavat resurssit varataan

työsuunnitelmiin. Toteutumista seurataan ja opetusjaksoja kehitetään koulutuksessa osana

normaalia opetusta. Myös muun kuin englanninkielisen opetuksen järjestämisen tarvetta ja

mahdollisuuksia tulee tutkia. Eri ammattialoilla on erilaiset kielitaitopainotukset, jotka tulee

huomioida suunniteltaessa opetusta.
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Kielten opiskelu on paljon muutakin kuin vain sanaston ja kieliopin opiskelua tai viestinnän välin.

Kieli on myös kulttuurisidonnainen, ja sisältää arvolatauksia, joista opiskelijan, henkilöstön tai

ammattioppilaitoksen opiskelijan, on oltava tietoinen. Oppilaitoksessa tulisikin olla erillinen

kielistrategia. joka merkittävästi tukisi oppilaitoksen kieliopintojen kehittämistä.

7.4 Strateginen suunnittelu

Virtasen ja Jauholan (2004) tekemässä tutkimuksessa koskien valtion tuen vaikutusta ammatillisen

koulutuksen kansainvälistymiseen todettiin, että oppilaitoksen strategiassa on oleellista mainita

kansainväliset toiminnot. Kehittämisstrategiat ohjaavat myös kansainvälistä toimintaa, jolloin ne

tukevat oppilaitoksen muita toimintoja. Kansainvälinen toiminta oli osassa oppilaitoksia osa

laatujärjestelmää. Silloin myös toiminnan seuranta oli olemassa. Johdon rooli todettiin

merkittäväksi kansainvälisyyden toteutumisessa. (Virtanen & Jauhonen 2004, 18.)

Jotta kansainvälisyyden toiminnot toteutuvat koulutusaloilla, on koulutusalan johdon sitouduttava

toimintaan ja esimerkillään rohkaistava ja edistettävä toimintaa. Esimiehillä on omat roolinsa

kansainvälisissä toiminnoissa. He luovat yhteiset suuntaviivat koulutukselle koulutusta ohjaavien

strategisten tavoitteiden mukaisesti. Esimiehet huolehtivat, että kansainvälisyys on osa kaikkien

koulutuksien opetusta ja toimintaa. Heidän tehtävänä on käydä keskustelua opettajien kanssa

kansainvälisyyden toteuttamisesta opetuksen yhteydessä. He varmistavat sovitun toiminnan

mukaiset resurssit ja huolehtivat kansainvälisyyden näkymisestä opetuksessa.

Lisäksi esimiehet luovat ja ylläpitävät suhteita ulkomaisiin yhteistyöoppilaitoksiin ja muihin

yhteistyötahoihin, ovat säännöllisesti kanssakäymisessä näiden tahojen kanssa sekä kehittävät

olemassa olevaa toimintaa. Esimiesten tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan lisätä ulkomaalaisten

opettajien käyttöä opetuksessa tai luennoitsijoina, järjestää kielikoulutusta ja tutortoimintaa

opettajille sekä valvoa, että tehtyjen asiantuntijavaihtojen tulosten jako koulutusalojen käyttöön

toteutuu. Esimiehet tutustuvat omien koulutusalojensa lisäksi kollegan koulutusalan kansainväliseen

toimintaan, esim. Keski-Eurooppaan suuntautuvalla yritys- ja oppilaitostutustumiskäynnillä.

Kansainvälisyyden strategisessa suunnittelussa on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet

opiskelijoiden oman kansainvälisyyden kehittymisen rinnalla. Näitä kahta asiaa tulisi viedä rinnan

ja sisäkkäin, jolloin saadaan paras vaikuttavuus toteutettua. Tämän tavoitteen toteutuminen
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edellyttää henkilöstön, erityisesti opettajien, kykyä ja halua sitoutua tavoitteeseen. Tämä taas

edellyttää avointa mahdollisuutta rakentaa opetuksensa siten, että kansainvälisyys on

sisäänrakennettavissa opetussisältöihin ja toteutukseen, joka edellyttää kontaktia ja yhteistyötä

työelämän kansainvälisiin toimintoihin. Lisäksi se edellyttää opettajalta rohkeutta ja

innovatiivisuutta ottaa opetukseensa kansainvälinen näkökulma. Johdon tulee tukea tätä toimintaa

mahdollistamalla työelämäyhteyksien rakentamisen kansainvälisestä lähtökohdasta sekä

kotimaisten että ulkomaisten yritysten kanssa. Hyvä esimerkki on kansainvälinen yhteistyö

oppilaitoksen ja suomalaisen yrityksen kanssa. Onnistunut toiminta perustuu hyvin usein

henkilökohtaisiin suhteisiin, joita luodaan ja ylläpidetään konkreettisessa tapaamisissa

virtuaaliyhteyksien lisäksi. Johdon tulee olla aktiivinen osallistuja yhteistyösuhteiden

rakentamisessa ja ylläpidossa.

Pedagogisen johtamisen kannalta kansainvälisyyden lisääminen koulutusaloilla on haasteellista.

Kansainvälisyyttä saatetaan vieläkin pitää vain muutamien henkilöiden erikoisalana tai -

osaamisena. Koska sen tulisi olla osa normaalia arkea, sen huomioimista johtamisen kannalta tulee

myös pohtia. Kansainvälinen toiminta on luonteeltaan toisenlaista, koska rutiininomaisten ja

perusopetustyöhön liittyvien töiden lisäksi on huomioitava vieraiden kielten ja kulttuurien tuomat

vaatimukset. Kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien henkilöiden osaaminen tulee varmistaa

ja ylläpitää, jotta toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa. Koska kansainvälistä toimintaa tehdään

nimenomaan rinnan kansallisen ammatillisen opetuksen kanssa, johtaminen on tapahduttava

tasapuolisesti. Erityinen rooli johtajalla on luoda työyhteisöön myönteinen suhtautuminen

kansainvälisyyteen. Mahdollisuus osallistua toimintaan tulee varmistaa kaikille asiasta

kiinnostuneille, mutta johtajan on huolehdittava, että henkilöt ovat mukana heille sopivassa

toiminnassa. Kansainvälisestä toiminnasta saadut tulokset on saatettava kaikkien käyttöön siten, että

tarve hankkia lisää em. kokemuksia syntyy henkilöstön keskuudesta. Koska kaikki eivät halua olla

aktiivisia toimijoita kansainvälisessä toiminnassa, on johdon syytä huolehtia, että nämäkin henkilöt

jossain mitassa ovat mukana kansainvälisten asioiden kanssa, mm. saatujen kokemusten

hyödyntämisessä. Nämä henkilöt ovat usein merkittävässä asemassa luotaessa toiminnalle

myönteistä asennemaailmaa.

Tavoitteena tulisi olla yritys-oppilaitosyhteistyön suunnittelu kansainvälisessä toiminnassa.

Hankkeessa voisi lähteä liikkeelle esim. asiantuntijavaihdon merkeissä, jolloin suhteen luominen

yrityksen ja oppilaitoksen toimijan kanssa vahvistuu, syntyy luottamus ja voidaan kartoittaa tarve ja

tavoitteet kansainväliselle yhteistoiminnalle. Tämän pohjatyön tekevät esimiehet ja hankkeeseen
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sitoutuva opettaja. Mahdollisimman pian toiminnan kehittäminen ja toteutus siirretään opettajien

tehtäväksi, jolloin kansainvälisyys voidaan rakentaa opetuksen sisälle, esim. työssäoppimisen

toteutukseen. Operationaalinen johto tulee säilyä esimiehillä.

Koska kasainvälisyys on kirjoitettu eri strategioihin tavoitteeksi, tulee jokaisen henkilöstön jäsenen

sitä omalla toiminnallaan edistää. Kansainvälisyyttä tulee lisätä normaalin opetuksen sisään ilman

kieli- tai muita koulutuksia. Myönteinen asenne kansainvälisyyteen, kulttuurien ymmärtämiseen

sekä monikulttuurisessa yhteisössä toimimiseen tulee kasvaa koulutuksen aikana, koska opiskelijat

ja henkilöstö tulevat tulevaisuudessa yhä enemmän toimimaan tällaisissa puitteissa.
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LIITTEET

Liite 1. Esimerkki kansainvälisyyden ilmenemisestä valtakunnallisissa ammatillisen

perustutkinnon perusteissa ja käytännön opetuksessa

Valtakunnalliset ammatillisen perustutkinnon perusteet

Valtakunnallisissa ammatillisissa perustutkinnon perusteissa on linjattu ammattialan edellyttämä

kansainvälisyysosaaminen. Kaikissa kolmessa tutkimuksen aineistona olleissa ammatillisissa

perustutkintojen perusteissa (metsäalan, logistiikan ja lentokoneasennuksen perustutkinnot 2009),

on yhteistä seuraavat kansainvälisyyttä tavoittelevat ilmaisut:

Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa on kansainvälisyys mainittuna Aktiivisen kansalaisuuden ja

Eri kulttuurit -otsikon alla seuraavasti:

”Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja

päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että

arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja

työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja

kansainvälisissä toiminnoissa.” Kaikissa tutkimuksen aineistona olleissa opetussuunnitelmissa

ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien pakollisen tutkinnon osan opetuksissa mainitaan

monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä toimiminen. (Esim. Logistiikan perustutkinto

2009, 22, 162.)

Lisäksi ammattitaitoa tukevien tutkinnon osissa olevassa Kulttuurien tuntemus - osassa tulee

vastaavanlaisesti kansainvälisyys esille samana kaikille koulutuksille. Opiskelijan tulee huomioida

myös eri kulttuurien väliset erot käyttäytymissäännöissä näissä tilanteissa. ”Opiskelija toimii eri

kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän

kanssaan, osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset

roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja

menettelytavat, tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja

työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa

tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa, esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä

kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä,

sekä ammattialan taitoja, työtapoja ja innovaatioita, pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista

tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia
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naapurimaiden ja maailman historiaan, vertailee maansa ja Euroopan keskeisiä kulttuurivirtauksia

ja – vaikuttajia ja tunnistaa ammattialan erikoispiirteitä muissa maissa.” Tämän osan arvioinnin

kohteena on kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen hyödyntäminen, jossa arvioinnin kriteerinä on

kielitaidon käyttäminen erilaisissa tilanteissa. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan

keskeinen sisältö. (Esim. Logistiikan perustutkinto 2009, 199, 200.)

Lentokoneasennus

- Ohjeet ovat pääasiassa englanniksi.

- Työntekijällä on mahdollisuus koulutuksen, kokeiden ja vaaditun työkokemuksen jälkeen hakea

kansainvälistä EU-määräysten mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja, joka antaa

hänelle laajemmat valtuudet tehdä lentokoneasennustyötä.

- Tämä lupakirja antaa mahdollisuuden työskennellä missä tahansa Euroopassa, koska lupakirja

tunnistetaan kaikissa Euroopan maissa. Lupakirjaluokat on määritelty EU-komission asetuksen

2042/2003 liitteessä III, Part 66. (Lentokoneasennuksen perustutkinto 2009, 127–128.)

Kansainvälisyys mainitaan lentokoneasennuksen perustutkinnon lentokonehuollon ammattialan

kuvauskohdassa (9.1).

- Lentokonehuoltotyötä ohjeistavat tarkat normit ja määräykset, jotka on määritelty

Yhdistyneitten kansakuntien alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n

(International Civil Aviation Organization) yleissopimuksessa ja määräyksissä. Vuonna 2003

perustetun EU:n alaisen Euroopan lentoturvallisuusviraston, European Aviation Safety Agency

(EASA) tavoitteena on mahdollisimman korkea lentoturvallisuustaso Euroopassa. Suomessa on

kansallinen toimivaltainen ilmailuviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata, että

EASA:n määräykset ja vaatimukset toteutuvat käytännössä, myös koulutuksessa.

Lisäksi Lentokonealan kielitaitovaatimukset (9.4) -osiossa mainitaan, että

- ”Kansainväliset ilmailumääräykset ja sopimukset, EU:n ilmailulainsäädäntö ja kaikki EASA:n

määräykset julkaistaan englanniksi.” (Lentokoneasennuksen perustutkinto 2009, 127–128, 131.)

Tampereen ammattiopisto on jäsenenä lentokonehuoltohenkilöstön kouluttajien eurooppalaisessa

järjestössä (EAMTC), jonka yhtenä tehtävänä on kehittää koulutuksen yhtenevyyttä ja

toimintatapoja. Järjestön toimintatapana on järjestää kaksi jäsenkokousta vuodessa. EAMTC:n

jäsenistä on muodostettu työryhmiä (Working Groups), jotka tapaavat peruskokouksien lisäksi

kaksi kertaa vuodessa. TAO:n lentokoneasentajakoulutus kuuluu peruskoulutuksen työryhmään,
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jonka tehtävänä tällä hetkellä on jatkojalostaa englanninkielistä LogBook:a (opintosuoritusten

koontipäiväkirja) jäsenilleen, johon kaikki Part -suoritukset ja käytännön harjoitukset kirjataan

niiden seurannan helpottamiseksi. Lisäksi työryhmä laatii listaa opetettavista asioista (learning

objectives) eri Part 66 moduuliopintojen sisällä. TAO toimi mm. isäntänä työryhmäkokouksessa,

joka pidettiin syyskuussa 2010 Tampereella.

Yhteistyötä on lisätty erityisesti Pohjoismaiden kanssa. Part 66 koulutukseen kuuluva Human

Factors -kurssi (2 pv) järjestetään siten, että ruotsalaisesta partnerikoulusta tulee opettaja, joka

opettaa kurssin englanniksi. Samoin kehitetään puristusliitoskoulutusta (2 vko) annettavaksi

englannin kielellä viimeistään 2011 syksyllä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua

moduuliopintoihin Part 147 hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa missä tahansa Euroopan maassa.

Tämä edellyttää, että Part 66:n moduulien ”learning objects” ovat sisältötasojen suhteen yhtenevät

(EAMTC:n peruskoulutuksen työryhmä on määrittämässä ko. objekteja kuhunkin Part -

opintomoduuliin).

Lentokoneasentajakouluttajien kielitaitoa on parannettu. Opettajat ovat osallistuneet eurooppalaisiin

koulutuksiin eri huolto- ja koulutusorganisaatioissa.  Lisäksi opettajia on osallistunut

puristusliitoskoulutuksen osalta nk. kelpuutuskoulutukseen, jonka jälkeen heillä on oikeus antaa

todistukset kelpuutuskoulutuksen käyneille. Tätä todistuksenanto-oikeutta voidaan hyödyntää

kansainvälisessä yhteistyössä. Kielitaitoisista avioniikka-asentajista (B2) on kova kysyntä

työelämässä, koska ilmailualan työnantajilla on paljon ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.

Yhteistyötä on tehty Itävallan, Saksan, Unkarin, Ruotsin ja Norjan kassan. Saksasta ja Unkarista on

säännöllisesti vaihto-opiskelijoita Tampereen ammattiopistossa ja vastaavasti ammattiopiston

opiskelijoita on pitkillä vaihtojaksoilla Saksassa ja Unkarissa.
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Liite 2. Esimerkkejä kategorioinnista ja tutkimuksessa käytetyistä asiakirjoista

KAUPUNKI

Muutoshaasteena on mm. talouden globaalien rakenteiden muutos ja lisääntyvä kilpailu osaajista ja

investoinneista

Strategisena päämääränä

1. Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö ja kulttuurikaupunki.

Valtuustokauden (2009 – 2012) tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden

turvaaminen

mittareina ovat mm. työperusteisen maahanmuuton

edistämistoimenpiteet sekä yritysten työvoimatarpeiden turvaaminen.

Toisena strategisena kansainvälisyyteen liittyvänä päämääränä

2. Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä.

 Tampere on kansainvälisesti vetovoimainen innovaatioympäristö

mittarina ovat yritysten t&k-investointien määrä sekä ulkomaisen t&k-

rahoituksen määrä.

 Koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämä-lähtöisyyttä on lisätty

mitataan sillä, kuinka koulutuksen kohdentuminen onnistuu kasvavan

työvoimakysynnän avainaloille, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden,

tutkinto- opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden määrää mittaamalla,

vieraskielisen opetuksen määrällä eri koulutusasteilla sekä

kansainvälisen koulun perustamisen tilanteella

TUOTANTOSTRATEGIA

kansainvälisyyden kehittämisellä, joka toteutetaan toisen asteen kieliopetuksen kehittämisellä ja

opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon ja kulttuuriosaamisen edistämisellä.

Kriittisenä menestystekijänä on kansainvälisyyden toteuttaminen, toiminnallisena tavoitteena

kansainvälisyyssuunnitelman tekeminen,

mittarina kv-vaihdot ja vieraskielinen opetus (ov).

Tuotantostrategian ja palvelusopimuksen yhteisenä tavoitteena kansainvälisyyden suhteen on

kansainvälisten opiskelija- ja opettajavaihtojen määrän kasvu toisen asteen koulutuksessa.
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mittarina on kansainvälisen opiskelija- ja opettajavaihdon määrä. Kansainvälisiä

hankkeita pidetään myös kriittisenä menestystekijänä.

VALTAKUNNALLISET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Kulttuurien tuntemus – osassa

Opiskelijan tulee huomioida myös eri kulttuurien väliset erot käyttäytymissäännöissä

näissä tilanteissa. ”Opiskelija toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, osaa

tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan, osaa ottaa huomioon

toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen

ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja

menettelytavat, tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -

hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti

tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa, esittelee

toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä

historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä, sekä ammattialan

taitoja, työtapoja ja innovaatioita, pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista

tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja

aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan, vertailee maansa ja Euroopan

keskeisiä kulttuurivirtauksia ja – vaikuttajia ja tunnistaa ammattialan erikoispiirteitä

muissa maissa.”

Tämän osan arvioinnin kohteena on kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen

hyödyntäminen, jossa arvioinnin kriteerinä on kielitaidon käyttäminen

erilaisissa tilanteissa.

LENTOKONEASENNUS

Part –maailma

”Kansainväliset ilmailumääräykset ja sopimukset, EU:n ilmailulainsäädäntö ja kaikki EASA:n

määräykset julkaistaan englanniksi.”

LOGISTIIKKA

- tavarankuljetusta koskeva säännöstö, jossa keskeisinä sisältöinä on mm. kansainväliset

kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä

rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CRM -sopimuksen) velvoitteet,
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kansainvälisen rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, tavaroiden mukana olevat

erityisasiakirjat.

- Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka – osassa (3) tavoitteena on

- 3.8 Tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympäristö ja

markkinajärjestelmä. Tässä keskeisenä sisältönä on mm. maan rajojen

ylittäminen (kansainvälinen liikenne), matkustajayritysten päätyyppien

organisaatiot.

- Tavaran keräily ja lähetys – tutkinnon osan (4.5.2) arvioinnissa työn perustana olevan tiedon

hallinnan arvioinnin kohteen kuljetusdokumentti -osan arviointikriteerinä on tarvittavien

kuljetusdokumenttien käyttö

- Ulkomaanliikenteenkuljettajan tehtävät -tutkinnon osan (4.7.4) arvioinnissa

- Työn perustana olevan tiedon hallinnan arviointikohteena olevan Kansainväliset säädökset

ja Kansainväliset -osan arviointikriteereinä on tuntea kuljetusreitillään olevien maiden

säädökset. Kansainväliset sopimukset – osa arviointikriteerinä on osata käyttää erilaisia

dokumentteja (T-dokumentti, TIR-carnet) kuljetustehtävässään, tuntee kuormatilojen

sinetöintikelpoisuusvaatimukset ja tullisinetöintiä edellyttävät kuljetukset sekä tuntee TIR-

yleissopimuksen periaatteet ja niiden käytön kuljetustehtävässään.
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Liite 3. Pää- ja alaluokat

Kaupunkistrategia

Tampere on
vetovoimainen
kansainvälinen
yritys-
ympäristö ja
kulttuuri-
kaupunki

KANSAIN-
VÄLISESTI
TUNNETTU
KAUPUNKI

Tampere on
korkeatasoisen
koulutuksen ja
tutkimuksen
keskittymä.

KANSAIN-
VÄLISESTI
TUNNETTU
KOULUTUS

Osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen

Yritysten toimintaympäristön
innovatiivisuuden ja uusien
liiketoiminta-alueiden syntymisen
vahvistaminen

Seudullisen elinkeinopolitiikan
toimintamallin tuki koskien yritysten
perustamista, kasvua ja sijoittumista

Mitataan yritysten t&k-investointien
määrällä sekä ulkomaisen t&k-
rahoituksen määrällä

Tampere on kansainvälisesti
vetovoimainen innovaatioympäristö

Elämystalouden kehittymisen
vahvistaminen

ulkomaisten yritysten ja
ulkomaisten investointien määrän
kehityksellä kaupunkiseudulla sekä
kansainvälisten lentoyhteyksien
määrällä.

työperusteisen maahanmuuton
edistämistoimenpiteet sekä yritysten
työvoimatarpeiden turvaaminen.

kaupunkiseudun kansainvälisen
tunnettuuden kehittämistoimenpiteet

Ulkomaisten matkailijoiden

määrän kehityksellä.

Koulutuksen kansainvälisyyttä ja
työelämä-lähtöisyyttä on lisätty.

Mitataan, kuinka koulutuksen
kohdentuminen onnistuu kasvavan
työvoimakysynnän avainaloille,
kansainvälisten vaihto-
opiskelijoiden, tutkinto-
opiskelijoiden, opettajien ja
tutkijoiden määrää mittaamalla,
vieraskielisen opetuksen määrällä
eri koulutusasteilla sekä
kansainvälisen koulun perustamisen
tilanteella.
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TYÖ-
VOIMA

ELIN-
KEINO-
POLI-
TIIKKA

ELÄ-
MYS-
TALOUS

KOULUTUSTUNNET-
TUUS

Osaavan
työvoiman
saatavuuden
turvaaminen
työperusteisen
maahanmuuton
edistämistoimenpi
teet sekä yritysten
työvoimatar-
peiden
turvaaminen

Koulutuksen
työelämä-
lähtöisyyttä on
lisätty

Koulutuksen
kohdentuminen
onnistuu kasvavan
työvoimakysyn-
nän avainaloille

Liiketoiminta-
alueiden
syntymisen
vahvistaminen

Seudullisen
elinkeinopoli-
tiikan
toimintamallin
tuki

Ulkomaisten
yritysten ja
ulkomaisten
investointien
määrän

Yritysten t&k-
investointien
määrällä sekä
ulkomaisen t&k-
rahoituksen
määrällä

Kaupunki-
seudun
kansainvälisen
tunnettuuden
kehittämis-
toimenpiteet

Kansain-
välisesti veto-
voimainen
innovaatio-
ympäristö

Elämys-
talouden
kehittymisen
vahvis-
taminen

Ulkomaisten
matkaili-
joiden
määrän
kehityksellä.

Toimintaympäristön
innovatiivisuuden
vahvistaminen

Vetovoimainen
innovaatioympäristö

Koulutuksen
kansainvälisyyttä ja
työelämä-lähtöisyyttä
on lisätty.

Vaihto-
opiskelijoiden,
tutkinto-
opiskelijoiden,
opettajien ja
tutkijoiden määrää
mittaamalla,
vieraskielisen
opetuksen määrällä
eri koulutusasteilla
sekä kansainvälisen
koulun perustamisen
tilanteella.

TYÖ- JA
ELINKEINOELÄMÄ

KULTTUURI JA
TUNNETTUUS

KOULUTUS
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Liite 4. Esimerkki kansainvälisyyssuunnitelmasta (Tampereen ammattiopiston liikenne ja
metsä koulutusala)

METSÄALA                   Pääluokkakartoitusta

OPISEKLIJALIIKKUVUUS

Suomesta
Vakiinnutetaan määrä
- väh. 2 opiskelijaa/lukuvuosittain
- Saksa tai Ranska
Lisäksi mahdoll. omarahoitteisia työssäoppimisjaksoja

Suomeen

Vakiinnutetaan määrä
- n. 20–30 opiskelijaa/lukuvuosittain
- Saksa ja Ranska
Isommat ryhmät/lyhyempi aika (2-4 vko)
Manuaalinen puunkorjuu ja metsänhoitotyöt
Yksittäiset opiskelijat pidempiä aikoja
- integroidaan norm. opetukseen

OPISKELIJAVALMENNUS
TAO:n sisäinen yhteistyö
- kieli- ja kulttuurivalmennus TAO:sta

ulkomaille lähteville (2 x lv)
- kieli- ja kulttuurivalmennus TAO:oon

tuleville ulkomaisille opiskelijoille (2 x lv)

OPETTAJIEN LIIKKUVUUS
Työssäoppimisen ohjaus ja ammattiosaamisen
näyttöjen organisointi
Täydennyskoulutus ulkomailla (opetusmenetelmät ja kieli)
Euroskills

YHTEISTYÖVERKOSTO
Yhteistä kv-toimintaa metsäalan oppilaitosten kanssa
Kv-verkon kehittäminen
Yhteistyön tiivistäminen Pohjoismaiden kanssa

KANSAINVÄLINEN KOULUTUS
Kansainvälinen eräopetuskoulutus (9 kk) jatkuu
Englannin ja saksankieliset hirsirakentamisen lyhytkurssit jatkuvat
Forest machine operator course (9 kk)
- mahdollisuuksien mukaan jatkuu

KULTTUURI JA
TUNNETTUUS:
Kulttuurien
tuntemus
Kielitaito

KOULUTUS: vaihdot, kielitaito
TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄ:
Kielitaito
Kansainvälinen toimintaympäristö
Ammatin terminologia vieraalla
kielellä
Työskentely oman alan tehtävissä
vieraassa kulttuurissa
KULTTUURI JA TUNNETTUUS:
ulkomaisten opiskelijoiden vierailut

KULTTUURI JA
TUNNETTUUS:
Kulttuurien
tuntemus
Kielitaito

KOULUTUS:
Vaihtomahdolli-
suuksien
edistäminen

KOULUTUS:
vetovoimaisuus
TYÖ- JA
ELINKEINOELÄMÄ:
koulutuksen
työelämälähtöisyys,
työperäinen maahanmuutto
KULTTUURI JA
TUNNETTUUS:
kielitaito, vaihdot
KULTTUURI JA
TUNNETTUUS:
Kielitaito
Kansainvälinen
toimintaympäristö
Kulttuurien tuntemus


