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Asukkaita noin 74 000, ydinkaupunki ja 
laaja maaseutu, Venäjän raja. Voidaan 

puhua seudusta 



Järjestelmällinen 
kansainvälisyystyö 

Koulutustoimeen perustettiin 
syksyllä 2009 kansainväli-
syystyöryhmä 
koulutustoimenjohtajan 
määräyksestä. Tavoitteena oli 
luoda opetuspalveluille 
kansainvälisyysstrategia – 
siitä oli jo vuosia keskusteltu 



Miksi ja mihin tarvitaan ja käytetään 
kansainvälisyystrategiaa Joensuun 
koulutustoimessa ja 
varhaiskasvatuksessa? 

•  ”On aina niitä, joilla on henkilökuntaa, resursseja sekä 
kykyä tehdä asioita itsenäisesti enemmän kuin muilla. 
Osalla taas ei” 

 

 



strategiatyö 

•  Luomisprosessissa mukana alussa 
perusopetus, lukiot, kansalaisopisto ja 
konservatorio, päivitetty nyt kattamaan 
myös varhaiskasvatus 

•  Lähtökohtana opetussuunnitelmien 
perusteet sekä Joensuun kaupungin yleinen 
kansainvälisyystrategia 

•  KV-tiimi kirjoitti strategiaa yhdessä ja 
erikseen, 8 ihmisen prosessina. Työnjako 
omien vahvuusalueiden mukaan 



Kansainvälisyysstrategia Joensuu 

Valmistelussa lähdettiin liikkeelle  perusasioista eli 
siitä mitä meillä sillä hetkellä oli (nykytila ja 
koulutuspalveluiden visio) ja tältä pohjalta ryhtyä 
rakentamaan kansainvälisyysstrategian visiota ja 
toiminta-ajatusta 

 
Halu myös huomioida sekä kotikansainvälisyys että 
oppilaitoksen ulkopuolinen toiminta + muut 
kansainvälisen toiminnan tasot (OPH) 



Eteneminen 
•  Strategiaa alettiin luomaan syksyllä 2009 
•  Alusta alkaen tehtiin itse, ei löytynyt meille sopivia 

malleja 
•  Ensin mietittiin, mitä strategiaan halutaan  
•  VISIO ja TOIMINTA-AJATUS tärkeimmät 
•  Sisällysluettelo 
•  Työnjako 
•  Myös koulutustoimenjohtaja itse osallistui mm.  
•  Otimme lopuksi yhden kokonaisen päivän, jolloin 

kokosimme strategian ja kirjoitumme sen yhdeksi 
asiakirjaksi 



Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- 
ja koulutuspalvelut  

 
VISIO :  
”KAIKILLA ON ILO OPPIA JA 

KASVAA” 



VISIO - kv-strategia 
•  Joensuun  kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa 

kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat arkipäivää vuonna 
2015 

 
•  Jokaisella hoidettavalla, oppilaalla ja opiskelijalla on yksikön  

kokoon, sijaintiin tai oppilaitosmuotoon katsomatta 
mahdollisuus tuntea itsensä osaksi kansainvälistä yhteisöä ja 
saada positiivisia kokemuksia kansainvälisyydestä. Henkilöstö 
on sitoutunut kansainvälisyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen 



Toiminta-ajatus – kv-
strategia 

 
• Jokainen yksikkö tarjoaa sekä henkilökunnalleen että oppijoilleen 
vuosittain mahdollisuuksia kansainvälisyys-kasvatuksen 
toteuttamiseen ja kokemiseen. Opitaan kansainvälisyyttä 
arvostamalla kukin omaa kulttuuriamme sekä opiskelemalla muita 
kulttuureja.  
• Kansainvälisyyskasvatuksen arvoina korostetaan kaikkien 
ihmisten globaalia vastuuta yhteisestä maapallosta, erilaisten 
kulttuurien kunnioittamista, ystävyyttä ja yhteistyötä  

 



Strategian etuja 

•  Ensimmäisiä lautakunnan asettamia tavoitteita 
strategiassa olivat mm.: 
  * kansainvälisyysvastaava    

    koulutustoimeen à toteutui 1.8.2010 
  * opettajien kansainväliseen    

 täydennyskoulutukseen mahdollista  
 saada palkallista virkavapautta 1 viikko  
 à on hyödynnetty ja Comenius –   
 täydennyskoulutusten määrä lisääntynyt 

 



Strategian etuja 

•  Koulutustoimi jakaa vuosittain n. 30 000 euroa kaupungin 
kansainvälisyysrahaa à hakemusten pisteytys mm. sen mukaan, 
kuinka hyvin kv-strategian painopistealueet toteutuvat, koskee 
myös varhaiskasvatusta 

•  Strategiassa mainitut lähialueyhteistyö (Venäjän Karjala) sekä 
ystävyyskaupungit ja Mecine-verkoston kaupungit ovat 
kaupungin rahoittamissa hankkeissa etusijalla, varauduttava 
venäläisten viisumivapauteen ja palveluihin 
 à mm. OPH:n osarahoittama ”lahjakkuuksia  tukien 
Mecine verkostosta” hanke koulutustoimen  ydinhanke, 
syntynyt strategian pohjalle. 



Strategian etuja 

•  Joensuun kaupungin henkilöstöyksikkö 
rahoittaa osan kansainvälisyyskoulutuksista, 
toiveet sinne menevät kv-koordinaattorin ja kv-
tiimin kautta. Koska mainittu kv-strategiassa, on 
rahoitusta helpompi saada. 

•  Henkilökunta voi saada neuvontaa voi saada 
yhdestä paikasta. Esimerkkinä kokeneempien 
Comenius- ja Nordplushankkeiden mentorointi 
uusille hankkeille 



Lisäksi hyvänä puolena koko kaupungin 
tason strategiassa… 

Koulutustoimenjohtaja, rehtori tai opettajakollega ei voi olla 
huomioimatta strategiaa, vaikka hän kuinka sattuisi 
olemaan vastaan kaikkea mahdollista kansainvälistä 
toimintaa!!!! (Joensuussa ei ole ollut ongelma) 
 
Tässä suhteessa kaupunkikohtainen opetustoimen strategia 
on hyvä olla olemassa 



Koulujen strategia vai koulutustoimen 
strategia? 

•  Joensuulla on positiiviset kokemukset 
varhaiskasvatuksen sekä koulutustoimen laajuisesta 
strategiasta, joka hyväksytään lautakunnan tasolla ja 
lautakunnalle raportoidaan kansainväisyystyöstä 

•  Sisältää kaikille kouluille yhteiset pelisäännöt ja 
mahdollisuudet. Velvoittaa, mutta pääosin mahdollistaa 

•  Varhaiskasvatukselle annettu myös mahdollisuudet 
kehittyä ja hyödyntää strategiaa suvaitsevaisuustyössä ja 
kotikansainvälisyydessä koulujen tavoin 



Esa Räty, rehtori 
Joensuun Niinivaaran lukio + 
kv-koordinaattori, Joensuun 
kaupungin varhaiskasvatus-  ja 
koulutuspalvelut 
esa.raty@jns.fi 
puh 050 592 8082 


